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LASKUTUKSEN PERIAATTEET

Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto on kokouksessaan 19.11.2018 hyväksynyt
maksujen periaatteet vuodelle 2019. Näiden periaatteiden mukaisesti yhtymähallitus
vahvistaa palveluhinnaston ja siihen myöhemmin mahdollisesti tehtävät muutokset
sekä antaa ne tiedoksi jäsenkunnille ja alueen terveyskeskuksille.

Laskutusperusteet voidaan ryhmitellä seuraavasti:
1) oman toiminnan palvelumaksut
2) ulkopuolisilta hankittavat palvelut
3) potilaskohtaisten kustannusten tasaaminen
4) erityisvelvoitteiden kustannusten kattaminen
5) ensihoitotoiminnan kustannusten kattaminen
6) laskutukseen liittyvät erityiskysymykset

OMA TOIMINTA

Avohoidossa palvelumaksut on ryhmitelty erikoisaloittain hintaluokkiin. Selkeät
hoitokokonaisuudet voidaan laskuttaa myös ns. hoitopakettina. Välittömään osastolle
ottoon johtavat päivystyskäynnit sisältyvät vuodeosastohoidon drg-hoitopakettiin,
eikä niitä laskuteta avohoitotoimintana.

Päiväkirurgiassa ja vuodeosastohoidossa laskutus tapahtuu erikoisaloittain
pääsääntöisesti hoitojaksokohtaisilla pakettihinnoilla. Hinnoittelussa on käytetty
hyväksi NordDRG-ryhmittelyä (Classic-versio vuodelta 2018) ja valtakunnallisia yo-
sairaaloiden painokertoimia vuodelta 2017. Pakettihinta vastaa siten valtakunnallista
hoitokäytäntöä ja sisältää edellä mainitun päivystyskäynnin.  Pienet potilaskohtaiset
vaihtelut hoitoajassa eivät vaikuta laskutukseen, koska pakettihinta säilyy samana
aina 21 hoitopäivään saakka. Tämän ns. katkaisupisteen ylittävät päivät laskutetaan
erikoisalakohtaisilla hoitopäivähinnoilla:

Erikoisala Effica-tuote Hinta €

Suu- ja leukasairaudet lyhvos 389
Keuhkosairaudet lyhvos 342
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit lyhvos 389
Lastentaudit lyhvos 477
Muu kirurgia lyhvos 389
Naistentaudit ja synnytykset lyhvos 307
Neurologia lyhvos 652
Ortopedia ja neurokirurgia lyhvos 389
Silmätaudit lyhvos 389
Sisätaudit lyhvos 366
Urologia lyhvos 389
Vatsataudit lyhvos 389

Synnytyshoitojaksoille on määritelty omat lyhyemmät katkaisupisteet, jotta pitkä
prenataalinen hoito saadaan laskutettua kustannuksia vastaavasti. Hoitojakson
katkaisu tehdään kaikilla erikoisaloilla silloin, kun potilas siirtyy drg-hoitojaksolta
suoraan sellaiseen hoitoon, joka laskutetaan edelleen hoitopäiväperusteisesti.

Vuodeosastohoidon laskutuksessa on käytössä ns. siirtoviivemaksu, joka peritään
silloin, kun potilaan siirto jatkohoitopaikkaan viivästyy.  Siirtoviivemaksun perintä
alkaa toisena päivänä potilaan siirtokelpoisuuden ilmoittamisajankohdasta lukien ja
sen suuruus on kultakin hoitopäivältä drg-hoitojaksojen osalta 2 kertaa yllä mainittu
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erikoisalakohtainen katkaisupisteen ylityshinta ja muilta hoitojaksoilta hoitojaksoon
ennen sakkomaksua sovellettu hoitopäivähinta kaksinkertaisena. Siirtoviivemaksun
perinnän aloittaminen lopettaa samalla katkaisupisteen ylittymisestä perittävän
lisämaksun perinnän.

Pelkästään hoitopäiväperusteista osastohoidon laskutusta noudatetaan aikuis-,
lasten- ja nuorisopsykiatriassa, hengityshalvauspotilailla sekä kuntoutuspotilailla.
Nämä hoitopäivähinnat on kerrottu hinnastossa kunkin erikoisalan kohdalla.

Tehostettua hoitoa ei laskuteta erikseen, vaan sen kustannukset sisältyvät edellä
mainittuihin paketti- ja hoitopäivähintoihin.

Alueellisessa apuvälinekeskuksessa on käytössä asukaslukupohjainen laskutus,
jossa maksu määritellään erikseen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon
apuvälinepalveluista. Palvelun sisältö on tarkemmin kuvattu erillisessä alueellisen
apuvälinekeskuksen toimintaohjeessa. Erikoissairaanhoidon osalta perittävä
vuosimaksu on 18,32 euroa / asukas ja perusterveydenhuollon osalta 7,68 euroa /
asukas. Erikoissairaanhoidon maksu koskee kaikkia jäsenkuntia. Sen sijaan
perusterveydenhuollon maksua peritään vain niiltä organisaatioilta, jotka ovat
tehneet sopimuksen sairaanhoitopiirin kanssa. Sopimuksella toimintaan voi
perusterveydenhuollon osalta osallistua myös ulkokunnat. Erikoissairaanhoidon
apuvälineiden osalta ulkokuntien kanssa jatketaan aiempaa käytäntöä, jossa omaksi
annettavat apuvälineet laskutetaan. Omaksi annettavien apuvälineiden ostohintaan
lisätään hankintakustannusten korvauksena 3,50 euron lisämaksu.

Asukaslukupohjaisten maksujen perintä kunnilta tapahtuu tilikauden alun
asukasluvun mukaan ja laskutetaan kuukausittain etukäteen.

ULKOPUOLISILTA HANKITTAVAT PALVELUT

Ulkopuolisilta hankitut avo- ja vuodeosastohoidon sekä lääkinnällisen kuntoutuksen
palvelut laskutetaan jäsenkunnilta hankintahinnalla. Laskutukseen lisätään sellaiset
materiaali- ja muut kustannukset, jotka sairaanhoitopiiri on kutakin hoitoa varten itse
joutunut maksamaan.

POTILASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN TASAAMINEN

Tasausjärjestelmä rajaa yksittäisen potilaan osalta kalenterivuoden aikana kertyvän
laskutuksen 70 000 euroon. Edellä mainittua ns. siirtoviivemaksua ei oteta huomioon
tasausta tehtäessä. Tasausjärjestelmän kustannukset peritään jäsenkunnilta yhdessä
erityisvelvoitemaksun kanssa.

ERITYISVELVOITEMAKSU

Jäsenkunnilta peritään perussopimuksen 19 §:n mukaisena maksuna 73,38 €/asukas.
Perintä tapahtuu tilikauden alun asukasluvun mukaan ja laskutetaan kuukausittain
etukäteen. Maksulla katetaan em. tasausjärjestelmän lisäksi hankkeiden
omarahoitusosuuksia (sis. Sote-ICT valmistelukustannusten kuntaosuuden), potilaille
ilmaiset tartuntatautilääkkeet, Suomen Kuntaliiton palvelumaksu, sähköinen asiointi
HYVIS sekä myrkytystietokeskuksen, potilasvakuutuksen, laboratorioiden
laaduntarkkailun, potilasasiamiestoiminnan, KELA:n ylläpitämien eReseptikeskuksen
ja KanTA-arkiston sekä perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikön
kustannukset.
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ENSIHOITOTOIMINNAN KUSTANNUSTEN KATTAMINEN

Ensihoitotoiminnan kustannusten kattamiseksi peritään jäsenkunnilta asukaslukuun
perustuvaa vuosimaksua, jonka suuruus on 58,59 €/asukas. Perintä kunnilta
tapahtuu tilikauden alun asukasluvun mukaan ja laskutetaan kuukausittain
etukäteen.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Tätä palveluhinnastoa noudatetaan ulkokuntien laskutuksessa, ellei toisin ole sovittu.
Myös vakuutusyhtiöiden maksaman ns. täyskustannuskorvauksen laskutus tapahtuu
palveluhinnaston mukaisesti. Hinnat sisältävät suunnitelman mukaiset poistot sekä
katteen jäsenkunnille maksettavalle peruspääoman 1 %:n korolle.

Tähän hinnastoon on koottu sairaanhoitopiirin oman toiminnan palvelumaksut
erikoisaloittain.

KAIKILLE ERIKOISALOILLE YHTEISET HINNAT

TERVEYSKESKUSKONSULTAATIOT

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL90 Kertakonsultaatio
Terveyskeskuksen hoitovastuulla olevaa potilasta koskevaan konsultaa-
tiopyyntöön vastaaminen. Konsultaatiopyyntö voi tulla puhelimitse,
sähköisesti tai paperimuotoisena. Tarkoituksena on antaa erikoissai-
raanhoidon lääkärin arvio mahdollisesti tarvittavista lisätutkimuksista
tai hoidosta tai esimerkiksi antaa vastaus nykyiseen sairauteen liittyvis-
tä lääkehoitolinjoista.

71

Erikoislääkärin työ terveyskeskuksessa tai kunnassa
Toiminta koskee perusterveydenhuollon tai sosiaalitoimen asiakkaita

143 / tunti
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PÄIVYSTYSKESKUS

AVOHOITO

15Y Akuuttilääketiede/PTH

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL10PP Päivystävä sairaanhoitaja 130
Hoitajan vastaanotto sisältäen kliinisen tutkimisen sekä tehtävä-
siirron mukaiset kirjaukset, toimenpiteet ja todistukset hyvä-
kuntoisilta potilailta. Korva-, nielu-, flunssa oireinen potilas, ai-
kuisen VTI, hiiva/klamydia, suolisto-oireet, silmän sidekalvon
tulehdus, pienet traumat ja haavojen suturointi, tukirankaoireet,
vähäiset iho- ja allergiaoireet.

HL11PP Lääkärin vastaanotto
Lääkärin  suorittaman potilaan kliininen tutkiminen, hoitohenki-
lökunnan oheispalvelut, haavan liimaus, lääkemääräys, tarvitta-
vat todistukset.

200

HL12PP Lääkärin vastaanotto
Lääkärin suorittama kliininen tutkiminen, hoitohenkilökunnan
oheispalvelut. Niukat laboratoriokokeet, ekg tulkinta, pvk, crp,
verensokeri ja PLV stiksaten, haavan ompelu.

286

HL13PP Lääkärin vastaanotto
Lääkärin suorittama kliininen tutkiminen, yhden kohteen rönt-
gen kuvaus, haavan ompelu, pienen murtuman hoito, nivelen
luksaation repositio ja immobilisointi (ranteesta sormiin päin tai
nilkasta varpaisiin päin), pvk, crp, verensokeri, plv, ekg tai muu
poc-analyysi.

365

HL14PP Lääkärin päivystyksessä tekemä kiirevastaanotto 286
Potilaan tutkimukset ja hoidon aloittaminen ei edellytä välitöntä
tai yöaikaan järjestettävää lääkärin vastaanottoa (hoidonarvio
tehty jo aiemmin tai tehdään). Kiirevastaanottoaikaa ei potilaalle
ole kuitenkaan järjestynyt arvioituna aikana tai muusta syystä
jonka vuoksi hoito toteutetaan yhteispäivystyksessä. Lääkäri
merkitsee hintaluokan sairaskertomukseen (Kiirevastaanotto
HL14PP).

15E Akuuttilääketiede/ESH

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL02PP Yksinkertaiset toimenpiteet
Sis.mm. lievät sisätautiset, kirurgiset, neurologiset ym. erikois-
alojen  ongelmat. Pienet murtumat kipsauksineen, nilkka-, polvi-
ja rannevammat sidoksineen ja lastoituksineen. Pienkirurgiset
potilaat, yhdessä kerroksessa suljettavat haavat, vatsakivut,
polvipunktio ilman näytteitä, pinnalliset palovammat. Rutiinila-
boratoriotutkimuksia, natiiviröntgentutkimuksia (ad. 2). Ei vaadi
erityisseurantaa tai eristystä. Ei leikkausvalmisteluja.

379
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Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL03PP Vaativammat toimenpiteet
Sis.mm. seurantaa vaativa intoxikaatio-potilas, suuremmat kip-
saukset (kontrolliröntgenkuvat, lasikuituiset ja pitkät kipsit ala-
raajoihin, rannekipsaukset / olkapään luxatiot), vaativa suturaa-
tio, vaativa vieras-esineen poisto läpivalaistuksessa, nivel-
punktiot näytteineen. Infektiopotilas veriviljelyineen. Rytmihäi-
riöpotilas, rintakipupotilaan nitrotippa, lääkeinfuusiot. Vat-
sakipuinen ja murtumapotilas leikkaus-valmisteluineen. Useita
laboratorio- ja röntgentutkimuksia (yli 3). Ei verivarauksia. Yk-
sinkertainen valmistelematon ultraäänitutkimus (alaraaja, vatsa,
pehmytkudos), lumbaalipunktio + rutiininäytteet, sydämen ult-
raäänitutukimus, fascia iliaca puudutus

584

HL04PP Erikoistoimenpiteet
Sis.mm. elvytys, tajuton intoxicatio-potilas, labrapaketti + TT
(pää-TT, keuhkoembolia-TT, vatsa-TT, thx-TT), rytmihäiriön
hoito lääkkein tai tahdistimen asennus. C-pap/Be-pap-hoito.
Seurattavat epileptikko-/ kouristelevat potilaat. Vuotava potilas
verivarauksineen, suuret haavat, jännevammat +
valtimoligeeraukset, jalka- ja käsiamputaatiot.
Monivammapotilas +laajat luukuvaukset.
Videonasofiberoskoopin /bronkoskoopin käyttö.  Paljon hoitoa
ja erikoistoimenpiteitä vaativa potilas (EEG,
isotooppitutkimukset). Anestesialääkärin palvelut.
Ensihoitolääkärin palvelut (konsultaatio, vähäinen interventio
esim. lääkitys ja seuranta)

892

HL05PP Kalliit tai aikaa vievät toimenpiteet
Sis.mm. vammapotilaan tutkimukset (rtg, uä,). Suuret (4 yks.) ja
erikoisverivaraukset.  Erityisen paljon hoitoa, valvontaa ja kallii-
ta tutkimuksia vaativa potilas. Päivystysluonteinen sähköinen
kardioversio (laboratorio, röntgen, seuranta), useita TT-
tutkimuksia (kaulasuonet +pää), sydämen ultraäänitutkimus
ruokatorven kautta, lääkkeellinen rytminsiirto (vernakalantti).
Ensihoitolääkärin vaativat palvelut (elvytys, intubaatio, kirurgi-
nen ilmatie, minitorakotomia, i.o. lääkitys jne.)

1 408

HL06PP Erityisen kalliit toimenpiteet tai tutkimukset (yhdistelmät)
Sis. mm. kalliit lääkehoidot (jatkuvat i.v lääkeinfuusio + Actilyse,
Rapilycin, Aggrastat, Cofact), magneettitutkimukset, monivam-
mapotilaan tutkimukset + leikkausvalmistelut (trauma-TT), eri-
tyisen suuret  (6 yks.) verivaraukset tai kestovaraukset, siirrot
yliopistosairaalaan, lääketieteellinen ruumiinavaus + vainajan
säilytys. Sydämen ultraäänitutkimus ruokatorven kautta sekä
kardioversio.

2 115

VUODEOSASTOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

pphpv Y-talon päivystysosasto, psykiatrian erikoisalan potilaat 875

DRxxxx Muiden erikoisalojen vuodeosastohoito Y-talon päivystysosastolla
laskutetaan erikoisalakohtaisilla drg-hinnoilla
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RAVITSEMUSTERAPIA

Ravitsemusterapeuttien käynnit jaetaan seuraaviin hintaluokkiin:

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL01 Seurantakäynti
Tilanteen tarkistaminen. Jatkohoitotoimenpiteistä sopiminen.
Ajankäyttö n. 30 - 40 min.

47

HL02 Tavanomainen ensikäynti
Ravintoanamneesi. Ruokavaliohoidon suunnittelu ja ohjaus.
Ajankäyttö n. 60 min.

87

HL03 Vaativa käynti
Sisältää peruskäyntiä enemmän aikaa vievän ohjauksen. Tähän
hintaluokkaan kuuluvat myös käynnit, joihin sisältyy perus-
käyntiä laajempi ravinnonsaannin arviointi, esim. atk-pohjaisen
ravintoainelaskennan keinoin sekä käynnit, joiden yhteydessä
potilaalle laaditaan ateriasuunnitelma tai muu tarkempi suunni-
telma ruokailun toteuttamisen tueksi. Ajankäyttö n. 120 mi-
nuuttia.

174

Laskutus koskee vain niitä lähetteitä, jotka ovat tulleet terveyskeskuksesta tai muulta julkiselta
sektorilta suoraan ravitsemusterapiayksikköön. Laskun maksaa lähettävä taho eikä
sairaanhoitopiiri peri potilaalta asiakasmaksuja.

PSYKOLOGITOIMINTA

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL01 Työryhmätyö ja yhteisneuvottelut, terapeuttiset keskustelut, oh-
jaus- ja neuvontakeskustelut, keskustelukonsultaatiot.

91

HL02 Yksilöpsykoterapia, neuropsykologinen yksilökuntoutus, yksilö-
työnohjaus, kertaluento. (45 min)

139

HL03 Muistitoimintojen tutkimus, älykkyyden tutkimus, koulukypsyyden
selvittäminen, uusinta- ja kontrollitutkimukset, neuropsykologinen
ryhmäkuntoutus, ryhmätyönohjaus, ryhmäterapia, pari- ja perhete-
rapia.

248

HL04 Psykologiset tutkimukset oireiden syiden selvittämiseksi, persoo-
nallisuuden tutkimus.

372

HL05 Erittäin laajat (neuro)psykologiset tutkimukset, esim. työ- ja toi-
mintakyvyn arviointi

555

Laskutus koskee vain niitä lähetteitä, jotka ovat tulleet terveyskeskuksesta tai yksityiseltä
sektorilta suoraan psykologian palveluyksikköön. Laskun maksaa lähettävä taho eikä
sairaanhoitopiiri peri potilaalta asiakasmaksuja.



17.12.2018 8 (65)

Palveluhinnasto 2019

VATSATAUDIT

AVOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL51 Käyntiä korvaava kirjevastaus / puhelu / kannanotto laboratorio-
tutkimuksista, puhelimitse annetut hoito-ohjeet, käynti avannehoi-
tajan / IBD-hoitajan / SNM-hoitajan / lihavuushoitajan / ravitse-
mussuunnittelijan / kuntoutusohjaajan / sairaanhoitajan / sosiaa-
lityöntekijän luona.

90

HL52 Vastaanottokäynti, käyntiä korvaava kirjevastaus / puhelu /
kannanotto ja niihin liittyvät yksinkertaiset laboratoriotutkimuk-
set, vaativa käynti avannehoitajan / IBD-hoitajan/ SNM-hoitajan /
lihavuushoitajan / sosiaalityöntekijän / ravitsemussuunnittelijan
luona, lääkeinfuusio, 20g meeting, puhelintulkkaus

161

HL53 Ensikäynti / vastaanottokäynti, käyntiä korvaava kirjevastaus /
puhelu / kannanotto ja niihin liittyvät yksinkertaiset laboratorio- ja
radiologiset tutkimukset (uä, TT-kuvaus), sigmoideoskopia, Barro-
nin ligatuurat, Fibroscan, 10g meeting, lähitulkkaus

302

HL54 Ensikäynti / vastaanottokäynti, käyntiä korvaava kirjevastaus /
puhelu / kannanotto ja niihin liittyvät vaativat tutkimukset (laaja
TT), sigmoideoskopia / gastroskopia sisältäen biopsiat, PEG-vaihto.
Lihavuusasiakkaat (info, 1kk kontr.)

416

HL55 Vastaanottokäynti, niihin liittyvät vaativat tutkimukset,  gast-
roskopia / sigmoideoskopia ja toimenpide, kolonoskopia sisältäen
biopsiat, C-hepatiitti, käyntiä korvaava kirjevastaus / puhelu /
kannanotto, johon liittyy tutkimuksia

572

HL56 Vastaanotto- tai tähystyskäynti ja niihin liittyvät vaativat tutkimuk-
set, PEG:n laitto, kapseliendoskopia, verenvuodon tyrehdytys, ulos-
teensiirto. Käyntiä korvaava kirjevastaus / puhelu / kannanotto,
johon liittyy kalliita tutkimuksia (MRI). Remsima pieni annos.

952

HL57 Vastaanotto- tai tähystyskäynti ja niihin liittyvät erittäin vaativat /
kalliit tutkimukset (laaja MRI), maksabiopsia, kapseliendoskopia,
pysyvän askites-dreenin asetus, endo-uä, anaalimanometria. Käyn-
tiä korvaava kirjevastaus / puhelu / kannanotto, johon liittyy kallii-
ta tutkimuksia. Remsima suuri annos.

1 334

HL58 Vastaanotto- tai tähystyskäynti ja niihin liittyvät erittäin vaativat /
kalliit tutkimukset (PET-CT), vaativat toimenpiteet (ruokatorvi- /
kolonstenttaus), anestesiassa tehty gastroskopia / kolonoskopia,
EMR, ESD. Käyntiä korvaava kirjevastaus / puhelu / kannanotto,
johon liittyy erittäin kalliita tutkimuksia

1 903

HL59 Vastaanotto- tai tähystyskäynti ja niihin liittyvät erittäin vaativat /
kalliit tutkimukset (Octreokartta, stenttaus). Kalliit lääke-infuusiot.
Käyntiä korvaava kirjevastaus / puhelu / kannanotto, johon liittyy
erittäin kalliita tutkimuksia.

2 379
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VATSATAUDIT

AVOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL60 Vastaanotto- tai tähystyskäynti ja siihen liittyvät erittäin vaativat /
kalliit tutkimukset (PET-CT), kalliit lääkeinfuusiot (Entyvio), erittäin
vaativat toimenpiteet

3 014
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VATSATAUDIT

VUODEOSASTOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DRMAX Kalliit 11 509

DRMED Keskihintaiset 3 939

DRMIN Halvat 1 777

DR146 Peräsuolen resektio, komplisoitunut 13 711

DR147 Peräsuolen resektio, ei komplisoitunut 11 664

DR148 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, komplisoitunut 12 706

DR149 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, ei komplisoitunut 9 231

DR152 Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, komplisoitu-
nut 6 257

DR153 Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, ei komplisoi-
tunut 5 253

DR154A Laaja vatsan tai ruokatorven toimenpide, aikuinen, komp-
lisoitunut 18 538

DR154B Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide,
aikuinen, komplisoitunut 11 393

DR155B Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide,
aikuinen, ei komplisoitunut 8 110

DR157 Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, komplisoitunut 2 819

DR158 Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, ei komplisoitunut 1 854

DR159
Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, komp-
lisoitunut 4 596

DR160
Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, ei
komplisoitunut 2 665

DR162 Nivustaip tyräl,aik,ei kompl 2 279

DR166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut 5 137

DR167 Umpilisäkk poisto,ei komplis 3 592

DR170 Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, komplisoitunut 9 037

DR171 Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, ei komplisoitunut 3 476

DR172
Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, komplisoi-
tunut 3 515

DR173E
Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei kompli-
soitunut 2 086

DR174N
Vaikea peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuo-
to 2 665

DR175N
Peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto, on-
gelmaton 2 201

DR180 Suoliston tukos, komplisoitunut 2 472
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Effica-

tuote

Sisältö/Selite
Hinta €

DR181 Suoliston tukos, ei komplisoitunut 1 931

DR182 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, ai-
kuinen, komplisoitunut 1 970

DR183 Ruuansul.kan häir,aik,ei kompl 1 313

DR188
Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, kompli-
soitunut 2 472

DR189
Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komp-
lisoitunut 1 390

DR203E Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain 2 279

DR204 Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen 2 240

DR206 Muu haiman sairaus, ei komplisoitunut 2 433

DR207 Sappiteiden sairaus, komplisoitunut 2 472

DR208 Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut 1 583

DR288A Liikalihavuuden hoito mahasuolikanavan leikkauksella 8 535

DR290 Kilpirauhasleikkaus 3 901

DR395 Punasolusairaus,aikuinen 2 124

DR418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio 2 510

DR493
Sappirakon poisto vatsaontelontähystyksessä, komplisoi-
tunut 5 330

DR494
Sappirakon poisto vatsaontelontähystyksessä, ei kompli-
soitunut 3 515
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ORTOPEDIA JA NEUROKIRURGIA

AVOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL21 Kontrollikäynti
Vastausten kuuleminen, hoidon tarkistus, käynnin korvaava
puhelu, käynti asiantuntijahoitajalla, kirjevastaus.

75

HL22 Ensikäynti / aikaa vievä tai vaativa kontrollikäynti / kontrollikäynti
+ pieni toimenpide

Vaativa käynti asiantuntijahoitajalla. Tutkimus- ja hoitosuunni-
telman laatiminen, yksinkertainen rtg-tutkimus ja vastaanotto.
Lastan vaihto, nivelpunktio. Useampi toimenpide nostaa seu-
raavaan hintaluokkaan.

135

HL23 Ensikäynti / kontrollikäynti + toimenpide
Lääkärin vastaanotto ja käynti asiantuntijahoitajal-
la/fysioterapeutilla/toimintaterapeutilla. Kipsisidoksen teko tai
vaihto, repositio ja kipsaus, osteosynteesimateriaalin poisto.

255

HL24 Käynti ja vaativa toimenpide
Useita yksinkertaisia röntgentutkimuksia. Vaativa / aikaa vievän
ortoosin teko.

361

HL25 Käynti ja vaativa, aikaa vievä toimenpide
ENMG, vaativat röntgentutkimukset, aikaa vievät toimenpiteet.

482

HL26 Käynti ja erityisen vaativa toimenpide
Vaativat toimenpiteet ja  röntgentutkimukset
esim.laaja CT-tutkimus, halvimmat MRI-tutkimukset.

899

HL27 Useita kalliita toimenpiteitä ja / tai tutkimuksia
Kalliit magneettitutkimukset

1 344

HL28 Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot
            Useita magneettitutkimuksia

2 098

HL29 Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot
Ihon alle implantoidun kipupumpun täyttö ja ohjelmointi

2 602

HL30 Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot
Implantoidun, selkäydinnestetilaan annostelevan baclofeeni-
pumpun täyttö ja säätö

3 910

SOPEUTUMISVALMENNUS

Effica-
tuote

Sisältö/Selite

Enintään päivän tilaisuuksissa hinta määräytyy avohoidon hintaluokkien 1 - 3 mukaan.



17.12.2018 13 (65)

Palveluhinnasto 2019

ORTOPEDIA JA NEUROKIRURGIA

VUODEOSASTOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DRMAX Kalliit 13 153

DRMED Keskihintaiset 5 402

DRMIN Halvat 2 020

DR6 Rannekanavaoireyhtymän leikkaus 1 409

DR8 Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut 2 865

DR27 Vakava aivovamma 3 993

DR209C Lonkan tekonivelen uusintaleikkaus 11 744

DR209D Lonkan primaari tekonivelleikkaus, komplisoitunut 8 596

DR209E Lonkan primaari tekonivelleikkaus, ei komplisoitunut 7 845

DR209F Polven tai nilkan sekundaarinen tekonivelleikkaus 11 227

DR209G Polven tai nilkan primaari tekonivelleikkaus 7 093

DR210N
Muu lantion, lonkan ja reiden leikkaus, > 17 vuotias,
kompli 9 160

DR211N
Muu lantion, lonkan ja reiden leikkaus, > 17 vuotias, ei
kom 7 469

DR214A Selkänikamien yhdistäminen sekä edestä että takaa 15 314

DR214B Muu selkänikamien yhdistäminen, kompl 16 394

DR214C Muu selän ja niskan leikkaus, komplisoitunut 9 395

DR215B Muu selkänikamien yhdistäminen, ei komplisoitunut 9 019

DR215C Muu selän ja niskan leikkaus, ei komplisoitunut 5 543

DR218
Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, komplisoi-
tunut 8 314

DR219
Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, ei kompli-
soitunut 6 060

DR220 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lapsi 4 463

DR221 Polvileikkaus, komplisoitunut 6 811

DR222 Polvileikkaus, ei komplisoitunut 3 570

DR223 Olka- tai kyynärpään vaativa tai muu yläraajan leikkaus,
komplis. 5 261

DR224 Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut
3 523
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VUODEOSASTOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DR225A Jalkaterän muu murtumaleikkaus 5 073

DR225B Jalkaterän muu vaativa leikkaus 3 006

DR226 Pehmytkudosleikkaus, komplisoitunut 2 208

DR227 Pehmytkudosleikkaus, ei komplisoitunut 2 678

DR228 Käden, peukalon tai ranteen vaativa nivelleikkaus tai muu
käden tai ranteen leikkaus, komplisoitunut 2 771

DR229
Käden tai ranteen muu kuin suuren nivelen leikkaus, ei
komplis. 2 349

DR230
Lonkan tai reiden paikallinen leikkaus tai sisäisten luun
kiinnityslaitteiden poisto 2 959

DR231
Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten kiinni-
tyslaitteiden poisto 2 161

DR232 Artroskopia 2 724

DR234
Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide,
ei kompl 4 134

DR236 Lonkan tai lantion murtuma 3 993

DR242F Artroosi, ei komplisoitunut 1 362

DR243 Selkäsairaus 2 067

DR248 Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti 1 738

DR249
Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden jälki-
hoito 2 302

DR251
Käsivarren, käden tai jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys
tai sijoiltaan meno, aikuinen, ei komplisoitunut 1 033

DR253
Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma, nyrjähdys,
venähdys tai sijoiltaan meno, aikuinen., komplisoitunut 2 912

DR254
Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma, nyrjähdys,
venähdys tai sijoiltaan meno, aikuinen, ei komplisoitunut 1 409

DR255
Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma, nyrjähdys,
venähdys tai sijoiltaan meno, lapsi 1 550

DR256 Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu 1 832

DR281 Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, ei kompl. 1 221

DR415 Infektiosairauden operatiivinen hoito 10 522

DR418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio 3 053

DR441 Käden leikkaus vamman takia 5 167

DR442 Vamman takia tehty muu toimenpide, komplisoitunut 16 958

DR461
Leikkaustoimenpide muuhun terveyspalvelun käyttöön
liittyen 4 650

DR471N
Alaraajan usean suuren nivelen tai molempien raajojen kir.
tmp 11 274

DR491
Yläraajan suuren nivelen proteesileikkaus tai yläraajan
suuri replantaatioleikkaus 10 287

DR570
Keskushermoston stimulointilaitteen asennus tai korvaa-
minen, 18 790
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UROLOGIA

AVOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL01 Kontrollikäynti
Vastausten kuuleminen, hoidon tarkistus, käynnin korvaava
puhelu, käynti asiantuntijahoitajalla, kirjevastaus.

58

HL02 Ensikäynti / aikaa vievä tai vaativa kontrollikäynti / kontrollikäynti
+ pieni toimenpide

Vaativa käynti asiantuntijahoitajalla. Tutkimus- ja hoitosuunni-
telman laatiminen, yksinkertainen rtg-tutkimus ja vastaanotto.
Useampi toimenpide nostaa seuraavaan hintaluokkaan. Rakko-
huuhtelu (Uracyst®)

104

HL03 Ensikäynti / kontrollikäynti + toimenpide
Lääkärin vastaanotto ja käynti asiantuntijahoitajalla. Flow- ja re-
siduaalimittaus + lääkärin vastaanotto, kystoskopiakontrolli,
TRUÄ, rakkohuuhtelu (DMSO®, Epirubicin®, BCG®). Suprabupi-
sen katetrin vaihtaminen. Pistosopetus.

196

HL04 Käynti ja vaativa toimenpide
Rakkohuuntelu (Cystistat®), kestokatetrin polikliininen vieroi-
tus, kystoskopia ja kestokatetri / suprabupinen katetri tai rak-
kobiopsia. Useita yksinkertaisia röntgentutkimuksia. Halpa so-
lunsalpaajahoito (Dosetakseli®)

278

HL05 Käynti ja vaativa, aikaa vievä toimenpide
Vaativat röntgentutkimukset + vastaanotto, TRUÄ + biopsia /
kultajyvät, kystoskopia + virtsan irtosolut tai pneumaattinen di-
lataatio, ureterstentin laittaminen poliklinikalla, toistokatetroin-
tioperus, Xgeva-hoito.

373

HL06 Käynti ja erityisen vaativa toimenpide
Vaativat toimenpiteet ja röntgentutkimukset esim. laaja CT-
tutkimus, halvimmat MRI-tutkimukset, UD-tutkimus. Virtsara-
kon Botox®-injektio.

695

HL07 Useita kalliita toimenpiteitä ja / tai tutkimuksia
Urodynaaminen tutkimus + virtsarakontähystys + rtg ja vas-
taanotto. Kalliit magneettitutkimukset.

1 033

HL08 Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot
Leikon kautta tehtävät radiologiset toimenpiteet, kuten esimer-
kiksi punktionefrostooman vaihto, koepalan otto munuaisesta
ja varikoseelehoidot.

1 612

HL09 Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot
Radiostrontium-hoito

1 799

HL10 Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot
Kabasitakseli

4 539
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Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL11  Kalliit tutkimukset / lääkehoidot
PET-tt

2 578

SOPEUTUMISVALMENNUS

Effica-
tuote

Sisältö/Selite

Enintään päivän tilaisuuksissa hinta määräytyy avohoidon hintaluokkien 1 - 3 mukaan.
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Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DRMAX Kalliit 13 568

DRMED Keskihintaiset 4 652

DRMIN Halvat 2 520

DR162 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 859

DR309 Virtsarakon muu toimenpide, ei komplisoitunut 3 004

DR310
Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, kompli-
soitunut 3 489

DR311
Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, ei komp-
lisoitunut 3 440

DR313 Virtsaputken leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 617

DR318 Munuaisten ja virtsateiden kasvain, komplisoitunut 2 617

DR319E Munuaisten tai virtsateiden kasvain, ei komplisoitunut 1 793

DR320
Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, kompli-
soitunut 2 859

DR321
Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komp-
lisoitunut 2 181

DR323 Virtsatiekivi, komplisoitunut 2 907

DR324 Virtsatiekivi, ei komplisoitunut 1 744

DR325
Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen komplisoitu-
nut 2 084

DR326
Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, ei komplisoi-
tunut 1 551

DR332
Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, ei
komplisoitunut 2 520

DR335 Vaativa miehen lantionalueen leikkaus, ei komplisoitunut 9 255

DR336 Transuretraalinen prostatektomia, komplisoitunut 4 313

DR337 Transuretraalinen prostatektomia, ei komplisoitunut 3 780

DR338 Kivesleikkaus, pahanlaatuisen sairauden vuoksi 2 907

DR339 Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, aikuinen 2 665

DR342N Ympärileikkaus 1 938
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Effica-
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Sisältö/Selite Hinta €

DR345
Miehen sukuelimen muu leikkaus, ei pahanlaatuista sai-
rautta 3 150

DR346
Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, komplisoitu-
nut 2 714

DR347G
Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, ei komplisoi-
tunut 1 841

DR349 Prostatahyperplasia, ei komplisoitunut 1 163

DR350 Tulehdus miehen sukuelimissä 2 132

DR352 Miehen sukuelinten muu sairaus 1 551
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Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL01 Kontrollikäynti
Vastausten kuuleminen, hoidon tarkistus, käynnin korvaava
puhelu, käynti asiantuntijahoitajalla, kirjevastaus. Ompeleiden
poisto.

122

HL02 Ensikäynti / aikaa vievä tai vaativa kontrollikäynti / kontrollikäynti
+ pieni toimenpide

Vaativa käynti asiantuntijahoitajalla. Tutkimus- ja hoitosuunni-
telman laatiminen, yksinkertainen rtg-tutkimus ja vastaanotto.
Ohutneulanäyte, laaja sidevaihto, incisio.
Useampi toimenpide nostaa seuraavaan hintaluokkaan.

218

HL03 Ensikäynti / kontrollikäynti + toimenpide
Lääkärin vastaanotto ja käynti asiantuntijahoitajalla (tai fysiote-
rapeutilla/toimintaterapeutilla). Pienen iho- tai ihonalaisku-
dosmuutoksen poisto, karkeaneulanäyte. Verenkierron virtaus-
tutkimus ja vastaanotto.

417

HL04 Käynti ja vaativa toimenpide
Useita yksinkertaisia röntgentutkimuksia. Laajan ihon ja
ihonalaiskudoksen poisto, arteria temporalis-biopsia. Mamillan
tatuointi, Graftin uä-tutkimus.

587

HL05 Käynti ja vaativa, aikaa vievä toimenpide
Vaativat röntgentutkimukset + vastaanotto. ENMG, aikaa vievät
toimenpiteet esim. syvän rintakyhmyn poisto. Erityisen laaja /
vaativa toimenpide / useita toimenpiteitä samalle potilaalle.
Suonikohjujen vaahtoruiskutushoito.

786

HL06 Käynti ja erityisen vaativa toimenpide
Vaativat toimenpiteet ja  röntgentutkimukset esim. laaja CT-
tutkimus, halvimmat MRI-tutkimukset. Vaativa / useiden suoni-
kohjujen vaahtoruiskutushoito.

1 466

HL07 Useita kalliita toimenpiteitä ja / tai tutkimuksia
Kalliit magneettitutkimukset. Suonikohjujen erityisen vaativa,
paljon aikaa vievä polikliininen hoito. Erityisen vaativa, paljon
aikaa vievä polikliininen toimenpide. Suonikohjujen lämpökatet-
rihoito.

2 185

HL08 Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot 3 410

HL09 Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot 3 801
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tuote

Sisältö/Selite

Enintään päivän tilaisuuksissa hinta määräytyy avohoidon hintaluokkien 1 - 3 mukaan.
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Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DRMAX Kalliit 12 000

DRMED Keskihintaiset 4 714

DRMIN Halvat 2 186

DR5
Kallonulkoinen aivoverenkiertoon vaikuttava verisuonten
leikkaus 7 714

DR75 Laaja rintaontelon muu kuin sydänleikkaus 13 972

DR94 Pneumothorax,komplisoitunut 3 729

DR95 Pneumothorax, ei komplisoitunut 2 571

DR113A
Raajan amputaatio verenkierrollisista syistä, ei yläraaja tai
varvas 7 586

DR113B Laaja raajan amput verenk syistä, ei yläraaja/varvas 20 743

DR114 Yläraajan tai varpaan amputaatio verenkierrollisista syistä 4 843

DR119 Suonikohjuleikkaus 2 271

DR120
Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimen-
pide 4 800

DR130 Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut 3 986

DR131 Perifeerisen verenkierron häiriö, ei komplisoitunut 3 000

DR159
Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen,
komplisoitunut 5 100

DR160 Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen,
ei komplisoitunut 2 957

DR161 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, komplisoitunut 3 429

DR162 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 529

DR163 Tyräleikkaus, lapsi 2 143
DR184B Ruuansul.kan häir,lapsi,ei kompl

1 500
DR189 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komp-

lisoitunut 1 543

DR227 Pehmytkudosleikkaus, ei komplisoitunut 2 443
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DR258 Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, ei komplisoi-

tunut 5 057

DR259B
Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia,
komplisoitunut 6 429

DR260
Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia, ei
komplisoitunut 3 686

DR261
Rintarauhasleikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, ei
biopsia tai ekskisio 4 114

DR262 Rintarauhasen biopsia tai paikallinen ekskisio 1 800

DR263
Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin hoita-

miseksi, komplisoitunut 8 957

DR266 Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi,
ei komplisoitunut 3 214

DR267 Perianaalinen tai perineaalinen toimenpide 1 800

DR268 Plastiikkakirurginen toimenpide
3 257

DR269
Ihon, ihonalaisen kudoksen tai rintarauhasen muu toi-
menpide, komplisoitunut 6 686

DR270
Ihon, ihonalaisen kudoksen tai rintarauhasen muu toi-
menpide, ei komplisoitunut 2 700

DR275E Rintasyöpä, ei komplisoitunut 1 886

DR281
Ihon, ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, ei komp-
lisoitunut 1 114

DR288B Liikalihavuuden hoito muulla leikkauksella 5 357

DR340 Kivesleikkaus, lapsi, ei pahanlaatuista sairautta 2 186

DR342N Ympärileikkaus, aikuinen 1 671

DR418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio 2 786

DR442 Vamman takia tehty muu toimenpide, komplisoitunut 15 472

DR460 Palovamma, suppea, ei toimenpiteitä 2 443

DR478 Verisuoniston muu kirurginen hoito, komplisoitunut 9 257

DR479 Verisuoniston muu kirurginen hoito, ei komplisoitunut 8 229

DR501B Rinnan rekonstruktioleikkaus, ei komplisoitunut 6 386

DR502 Rinnan poisto ja rekonstruktio maligniteetin takia 11 357
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Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL01 Hoitajan vastaanottokäynti
Hoitajakäynnin yhteydessä vastausten kuuleminen, yksittäiset
lääkeinjektiot.

60

HL02 Peruskäynti + yksittäinen toimenpide/ aikaa vievä hoitajan vas-
taanottokäynti

Lab.näyte, tulehdusnäytteet, kryo, eletrokoagulaatio, papa,
inseminaatio, uä-kontrolli ilman gyn. tutkimusta, vaativa hoita-
jan käynti (SX)

120

HL03 Peruskäynti + vaativa toimenpide
Gyn. tutkimus +UÄ, rtg-tutkimus (ei CT tai MRI), kolposcopia,
koepalat, IUD:n (Cu tai potilaan ostama hormoni- IUD) asennus,
hormonitutkimus, steriliteettitutkimus, hysteroskopia, salpin-
gosonografia, sonohysterografia, FD-punktio, sytologinen näy-
te, leikkauspotilaan prekäynti (verikokeet, UÄ-tutkimus), päivys-
tyskäynti (sisältää lab+uä), pitkäaikaistarkkailu (<15t).
Useampi alemman asteinen toimenpide yhdessä.

201

HL04 Aikaa vievä toimenpide
Loop-hoito, cystoscopia, cystapunktio uä-ohjauksessa + sytolo-
gia, ehkäisykapselien asetus, Iv-rauta (Ferinject®), kotona ta-
pahtuvan lääkkeellisen tyhjennyksen ohjelmointi, lääkkeellisen
keskeytyksen valvonta, aikaa vievä päivystyskäynti (sisältää
useita näytt.ottoja) Useampi alemman asteinen tutkimus yh-
dessä

405

HL05 Vaativat tutkimukset ja hoidot
Polikliiniset sytostaattihoidot, magneettitutkimus, CT vaativa
preoperatiivinen tutkimus, lääkkeellinen raskaudenkeskeytys +
sairaalasta annettuna ehkäisykapselit tai hormoni IUD,  Ver-
sapoint®, punasolusiirto 1-2 yksikköä, toistuvien keskenmeno-
jen tutkimukset (sis kromosomitutkimukset, SPR:n hyytymis-
tek.tutk.) Jos HL6 toimenpide ei onnistu ja välineet käytetty.

1 051

HL06 Kalliit tutkimukset ja hoidot
Kalliit polikliiniset sytostaattihoidot, lämpöpallohoito, toimen-
pidehysteroskopia sisältää Bulkamid®, Myosure®, Bigatti®

2 276

HL07 Avastin-hoito (pelkkä) 5 491

HL08 Avastin + halpa sytostaatti (HL05) 6 308

HL09 Avastin+kallis sytostaatti (HL06) sekä lapsettomuushoidot, joihin
kuuluu munasolukeräys ja –hedelmöitys+alkiodiagnostiikka

7 535
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NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYS

AVOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL10 Lapsettomuushoidot, joihin kuuluu munasolukeräys ja tarvittaessa
munasolupakastus

3 200

Äitiyspoliklinikan toiminta jaetaan seuraaviin hintaluokkiin:

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL21 Hoitajan vastaanottokäynti
Hoitajakäynnin yhteydessä ctg-tutkimus,  LYSY-käynti, OAE-
käynti,lääkeinjektiot (mm.Proluton®,Celestone).

90

HL22 Peruskäynti + lisätutkimukset, aikaa vievä hoitajakäynti
Hoitajan seulontauä-tutkimus, lisätutkimukset (esim. labra sekä
ctg ja uä-tutkimukset), hoitajan uä-kontrollit

120

HL23 Lääkärin vastaanottokäynti
Lääkärin vastaanotto+ Uä ja/tai ctg, HAL-klö käynti, SYPE-klö
käynti, papa

201

HL24 Moniammatillinen tutkimuskäynti
DM-pkl käynti, PT:n ulkokääntö tai sen yritys, HAL kätilö + lää-
käri, SYPE kätilö + lääkäri, lääkärin vo + seulonta uä, natiivi rtg
tutkimus, vaativa uä (virtaustutkimus), Iv-rauta (Ferinject®),
jälkitarkastus + kalliit lab.tutkimukset (esim. SPR:n hyyt. tutk.)

601

HL25 Vaativat raskaudenaikaiset tutkimukset ja hoidot
Lapsivesipunktio, punasolusiirto 1-2 yks, magneettipelvimetria,
Medistream yhteys yliopistoklinikkaan, lapsiveden pikakromo-
somimääritys (Trisomia-PCR)

773

HL26 Kalliit tai useat sikiöaikaiset tutkimukset
Lapsivesipunktio + kallis/useita geneettisiä ja/tai sikiöaikaisia
tutkimuksia (esim kromosomiviljely, molekyylikaryotyypitys si-
kiöstä tai vanhempien verinäytteestä, virus PCR, perinnöllisten
sairauksien tutkiminen uusin menetelmin); NIPT ohjelmoituna
seulonta UÄ-tutkimuksen jälkeen

1 383
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Synnytysvastaanottopäivystys (naistentaudit / synnytykset)

Maanantai - perjantai klo 8.00 - 15.00:

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL01 Päivystys/ hoitajan vastaanottokäynti
(Esim. KTG, haavan näyttö yms.), lääkeinjektiot (mm. Proluton,
Celeston)

60

HL02 Päivystys/aikaa vievä hoitajan vastaanottokäynti
Hoitajan käynti + useampia tutkimuksia
(esim. verinäytteet/KTG, lääkeinjektiot yms.)

120

HL03 Päivystys + lääkärin vastaanottokäynti
Lääkärin vastaanotto + mm UÄ, probet, papa

201

HL04 Päivystys/vaativa lääkärin vastaanottokäynti
Muiden erikoisalojen konsultaatiot, useita vaativia tutkimuksia,
röntgen (uä natiivi, CT, magneetti), sikiön vaativa UÄ-tutkimus

405

HL05 Päivystys/vaativa lääkärin vastaanotto + magneettitutkimus 1 051
Lääkärin vo + päivystys magneettitutkimus

Muina aikoina:

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL11 Päivystys/ hoitajan vastaanottokäynti
(Esim. KTG, haavan näyttö yms.), lääkeinjektiot (mm. Proluton,
Celeston)

80

HL12 Päivystys/aikaa vievä hoitajan vastaanottokäynti
Hoitajan käynti + useampia tutkimuksia
(esim. verinäytteet/KTG, lääkeinjektiot yms.)

194

HL13 Päivystys + lääkärin vastaanottokäynti
Lääkärin vastaanotto + mm probet, papa

325

HL14 Päivystys/vaativa lääkärin vastaanottokäynti
Muiden erikoisalojen konsultaatiot, useita vaativia tutkimuksia,
röntgen (uänatiivi, CT, magneetti), sikiön vaativa UÄ-tutkimus

648

HL15 Päivystys/ vaativa lääkärin vastaanotto + magneettitutkimus
            Lääkärin vo + päivystys magneettitutkimus

1 277
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NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYS

VUODEOSASTO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DRMAX Kalliit 9 351

DRMED Keskihintaiset 4 208

DRMIN Halvat 2 253

Naistentaudit

DR183 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, ai-
kuinen, ei komplisoitunut 1 445

DR309 Virtsarakon muu toimenpide, ei komplisoitunut 2 635

DR355
Kohdun ja sivuelinten leikkaus muun kuin munasarjojen ja
sivuelinten pahanlaatuisen kasvaimen takia, ei komplisoi-
tunut 6 673

DR356 Gynekologinen korjausleikkaus 2 720

DR357 Kohdun ja sivuelinten leikkaus munasarjojen tai sivuelin-
ten pahanlaatuisen kasvaimen takia 6 121

DR358 Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden
takia, komplisoitunut 5 101

DR359 Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden
takia, ei komplisoitunut 3 825

DR360 Vulvan, vaginan ja cervixin leikkaukset 1 998

DR361 Laparoskopia tai munajohtimen katkaisu 3 570

DR362 Laparoskooppinen tai muu endoskooppinen sterilisaatio 1 998

DR364 Kaavinta ja konisaatio tai paikallinen sädehoito hyvänlaa-
tuisen sairauden takia 1 615

DR366 Gynekol syöpä, komplis 2 763

DR367E Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut 2 125

DR368 Gynekologinen infektio 1 403

DR369 Kuukautiskierron ongelma tai muu naisen lisääntymisjär-
jestelmän sairaus 978

DR376 Synnytyksen tai abortin jälkeinen tila ilman toimenpiteitä 1 275

DR377N Obstetrinen toimenpide 2 295

DR378N Kohdunulkoinen raskaus, leikkaushoito 4 421

DR379 Uhkaava keskenmeno tai ennenaikainen synnytys 1 785

DR380 Abortti ilman kaavintaa 723

DR381 Abortti ja kaavinta, kohdun avaus 1 700

DR382 Keskeytynyt synnytys tai valeraskaus 723

DR383 Raskauden aikainen muu komplikaatio 1 445

DR384 Raskauden aikainen muu ei komplisoitunut tila 1 105

DR410 Kemoterapia 6 546



17.12.2018 27 (65)

Palveluhinnasto 2019

NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYS

VUODEOSASTO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DR461 Leikkaustp,muuhun terv.palv käyt liit 4 208

DR467 Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä 1 870

Synnytykset

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DR370 Keisarileikkaus, komplisoitunut max 6 hpv 5 908

DR371 Keisarileikkaus, ei komplisoitunut max 5 hpv 4 208

DR372 Alatiesynnytys, ongelmia max 4 hpv 3 230

DR373 Alatiesynnytys, ongelmaton max 4 hpv 2 338

DR374 Alatiesynnytys ja sen jälkeinen kohdun kaavinta tai sterilisaa-
tio

max 4 hpv 5 016
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SILMÄTAUDIT

AVOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL01 Etäkonsultaatio tai kirje
Puhelin- tai sähköiset konsultaatiot. Kirjevastaukset joihin ei lii-
ty kone- tai kuvaustutkimuksia.

23

HL02 Lyhyt lääkärin vastaanottokäynti / kuntoutusohjaajan peruskäynti
Lyhyet kontrollikäynnit, joihin ei liity kuvaustutkimuksia. Hoita-
jakäynnit, joihin ei liity aikaa vieviä tutkimuksia. Lyhyet kuntou-
tusohjaajan käynnit. Lääkärin etäkonsultaatio, joka sisältää lää-
kärinlausunnon.

49

HL03 Lääkärin vastaanottokäynti tai pientoimenpide / kuntoutusohjaa-
jan aikaa vievä käynti

Ensikäynnit, johon sisältyy silmän perustutkimukset. Laajemmat
kontrollikäynnit, joihin liittyy yksi erikoistutkimus (valokuvaus,
OCT, näkökenttä, topografia tai ultraääni). Tavallisimmat laser-
hoidot ja polikliiniset pientoimenpiteet. Kuntoutusohjaajan pe-
ruskäynti kotona, koulussa tms.

100

HL04 Lääkärin vaativa vastaanotto käynti / kuntoutusohjaajan aikaa vie-
vä ja erityisen vaativa käynti

Tutkimuskäynnit, joihin sisältyy varjoainetutkimus (FAG tai
ICG). Tutkimuskäynnit, joihin liittyy useampia edellä mainittuja
erikoistutkimuksia. Tutkimuskäynnit, joihin liittyy laajempia
selvityksiä ja lausuntoja. Lääkärin konsultaatiokäynnit vastuu-
yksikön ulkopuolella. Optikon tekemät silmälasimääritykset ja
apuvälinekartoitukset. Kuntoutusohjaajan aikaa vievät koti-,
koulu- tai muut käynnit

212

HL05 Erittäin laaja vastaanottokäynti (mm. laaja glaukoomaselvittely),
ikärappeuman lasiaispistoshoidot

Ikärappeuman lasiaispistoshoidot ja kortisoni-injektiot lasiaisti-
laan. Käynnit, joihin liittyy vastuuyksikön ulkopuolella teetettä-
vä lisätutkimus (CT, ERG, VEP, ultraäänitutkimukset).

281

HL06 Vaativat toimenpiteet ja hoidot kalliimmilla lääkeaineilla
Silmäluomien vaativat korjausleikkaukset, kyyneltieputkitukset.
Erityisen kalliit lasiaispistoshoidot (riippuen käytetystä lääkeai-
neesta ja siitä hoidetaanko toista vai molempia silmiä). Käynnit,
joihin liittyy MRI-tutkimus.

531

HL07 Silmäluomien korjausleikkaukset, kyyneltieputkitukset, erityisen
kalliit lasiaispistoshoidot, käynnit, joihin liittyy MRI-tutkimus

Aikaa vievät silmäluomitoimenpiteet. Erityisen kalliit lääkehoi-
dot (riippuen käytetystä lääkeaineesta ja siitä hoidetaanko tois-
ta vai molempia silmiä) ja lääkärin vastaanotto (sisältäen eri-
koistutkimukset) samalla käynnillä.

665

HL08 Silmänsisäiset erityisen kalliit lääkehoidot
Fotodynaaminen hoito. Erityisen kalliit lääke-
/lasiaispistoshoidot (riippuen käytetystä lääkeaineesta ja siitä
hoidetaanko toista vai molempia silmiä).

1 332
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SOPEUTUMISVALMENNUS

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL11 Ensitietokurssi 49 /vrk

Alueellinen sopeutumisvalmennuskurssi 186 /vrk

SILMÄNPOHJAN KUVAUKSET kiertävällä laitteistolla

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL21 Silmän ja silmänpohjan valokuvaukset lausuntoineen.
Hinta sisältää myös kuvaajan matkakulut

26 /pot.
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SILMÄTAUDIT

VUODEOSASTO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DRMAX Kalliit 4 939

DRMED Keskihintaiset 2 395

DRMIN Halvat 1 197

DR036E Verkkokalvon toimenpide 2 486

DR036D Silmän laaja toimenpide 3 382

DR40 Silmän ulkoinen toimenpide 1 141

DR39 Kaihileikkaukset ja muut mykiön leikkaukset 778

DR42 Silmän sisäiset muut leikkaukset 1 527

DR47 Muu silmäsairaus aikuisella, ei komplisoitunut 778



17.12.2018 31 (65)

Palveluhinnasto 2019
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AVOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL01 Lyhyt käynti ilman toimenpiteitä / kuntoutusohjaajan peruskäynti
/ käynti kuulontutkijan luona, esim. apuvälineasioissa.

81

HL02 Ensikäynti, käynti + helpot toimenpiteet / puheterapeutin käynti
Sis. mm. max-punktioita, parasenteesejä, nenäverenvuodon
hoitoa, oto-mikroskopia, puheterapeutin luona käynnit.

151

HL03 Käynti + lisätutkimus / kuntoutusohjaajan  1. kotikäynti.
Sis. mm. kuulontutkimuksia, tasapainoelintutkimuksia, täry-
kalvoputket, kuntoutusohjaajan ensimmäinen kotikäynti, jolloin
tutustutaan mm. kotiolosuhteisiin.

291

HL04 Käynti + aikaa vievä lisätutkimus / kuntoutusohjaajan aikaa vievä
kotikäynti.

Sis. mm. kuulontutkimuksia (BEKESY), Polyypin poisto nenästä
tai pienten kasvainten poisto ilman PAD:ta, nenänselän nostot,
kuntoutus-ohjaajan aikaa vievä kotikäynti, joka sisältää yhtey-
denottoja paikallisiin organisaatioihin.

417

HL05 Käynti + vaativat toimenpiteet/kuntoutusohjaajan vaativa ja aikaa
vievä kotikäynti

Sis. mm. pp:ssa sivuonteloiden tähystykset, polyyppien poisto
nenästä tai pienten kasvainten poisto kaulalta tai suun alueelta
+ PAD, röntgenlääkärin suorittamat varjoainetutkimukset ja uä-
tutkimukset, kuulontutki-muksista ERA ja OAE, apuvälinesovi-
tus ja testaus, kuntoutusohjaajan vaativa ja aikaa vievä koti-
käynti, joka sisältää mm. yhteydenottoja ja neuvotteluja useam-
pien yhteistyötahojen kanssa.

509

HL06 Käynti + erityistutkimus
Sis. mm. Porus-CT-tutkimus

671

HL07 Käynti + kallis erityistutkimus
Sis. mm. kasvojen alueen ja kallon ct-tutkimukset, Porus-NMR-
tutkimus.

1 271

HL08 Käynti + laaja erityistutkimus
Sis. laaja kallon alueen NMR-varjoainetutkimus.

1 672

HL09 Kuulokojepotilaiden ½ päivän mittainen ensitietopäivä 23

HL10  Ihomuutoksen poisto ja PAD 570

HL11 Ihomuutoksen poisto, plastia tai ihosiirre + PAD 969

HL12 FESS tai uncinnectomia, septumleikkaus, rasvapaikkaus 1 506

HL13 Otsa- tai poskionteloiden pallolaajennus 1 722
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KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT

AVOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL14 Kuulokojeen säätö- tai huoltokäynti audionomin vastaanotolla il-
man kuulontutkimusta

32
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KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT

VUODEOSASTOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DRMAX Kalliit 11 864

DRMED Keskihintaiset 4 983

DRMIN Halvat 2 135

DR040N Silmän ulkoinen toimenpide, ikä > 17 1 661

DR050N Korvasylkirauhasen poisto 4 413

DR053A Nenänsivuontelon leikkaus 2 942

DR053B Kartiolisäkkeen leikkaus 3 986

DR55 Korvan, nenän tai kurkun muu vaikea leikkaus 2 183

DR56 Nenän muovausleikkaus 3 180

DR60N Risaleikkaus 1 993

DR63 Korvan, nenän tai kurkun alueen muu laaja toimenpide 3 654

DR064E Korvan, nenän tai kurkun pahanlaatuinen kasvain 2 658

DR65 Tasapainohäiriö 1 661

DR66 Nenäverenvuoto 1 613

DR69
Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, ei komplisoitu-
nut, aikuinen 1 708

DR070B
Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi ei kompli-
soitunut 1 851

DR73 Korvan, nenän tai kurkun muu sairaus, aikuinen 1 851

DR266 Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi,
ei komplisoitunut 3 559

DR270 Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, ei kompli-
soitunut 2 990

DR394
Vereen tai vertamuodostaviin elimiin vaikuttava muu toi-
menpide 4 129

DR453B Hoitokomplikaatio, ei leikkausta, ei komplisoitunut 1 756

DR521 Obstruktiivisen apnean yksinkertainen korjausleikkaus 2 183
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LASTENTAUDIT, LASTENNEUROLOGIA JA LASTENKIRURGIA SEKÄ GENETIIKKA

AVOHOITO

Lastentautien toiminta jaetaan seuraaviin hintaluokkiin (sisältää kotisairaalatoiminnan käynnit):

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL01 Lyhyt käynti asiantuntijahoitajalla/lääkärin puhelinkonsultaatio/
kirjevastaus

Päiväsairaala: Hajautetusti otettujen verinäytteiden tulkinta ja
jatkohoidon suunnittelu

Kotisairaala: Puhelinkonsultaatio, edellyttää aina merkintää po-
tilaskertomukseen

77

HL02 Hoitajapoliklinikkakäynti / Lääkärin lyhyt tutkimuskäynti
Yksinkertaiset perustutkimukset, yksittäinen työntekijän lyhyt
kotikäynti, halvat sytostaattihoidot (Ara-C®, Velbe®, Medac®,
aktinomysiini-D, vinkristiini), keskuslaskimokatetrista otetut ve-
rinäytteet, aikaa vievä konsultaatio vastaus tk-lääkärille, palo-
vammasiteiden vaihto hoitajan vastaanotolla (ei lääkäriä)

Kotisairaala: Lastentautien kotisairaalakäynti, sisältäen 1 sai-
raanhoitajan käyntiä päivässä matkoineen, tarkastusta, ohjaus-
ta koskien vastasyntynyttä/keskosta

205

HL03 Lääkärin tutkimuskäynti / yksittäisen työntekijän kotikäynti
Ensikäynti lastenlääkärillä/-kirurgilla, jossa useampia laborato-
rio tai röntgentutkimuksia, erityis poliklinikka, sydmen/aivojen
ultraäänitutkimus, inhalaatioprovokaatio- ja/tai  allergiatutki-
mus,  pH-rekisteröinnin aloitus, erityistyötekijän vastaanotto
käyntiin liittyen, palovammapotilaan kontrolli lääkäril-
lä/toimintaterapeutilla ym.

Kotisairaala: Lastentautien kotisairaalakäynti, sisältäen 1 sai-
raanhoitajan käyntiä päivässä matkoineen, hoitotoimenpiteitä,
tarkastusta, ohjausta. Tarvittaessa lääkärikäynti (lapsi käy päi-
vystyksessä).

372

HL04 Lääkärin vaativampi tutkimuskäynti
Ensikäynti lastenneurologilla,  työryhmäneuvottelu, kalliit ulko-
puoliset laboratoriotutkimukset (mm. endokrinologiset- ja gee-
nitutkimukset), CT-tutkimus, halvat magneettikuvaukset (ilman
anestesiaa). Päiväsairaalakäynti, vähintään 4 tuntia sairaalassa
(arginiinirasitus,  metyyliprednisolonihoito). Ruoka-altistus päi-
väsairaalassa (ei lääkärikäyntiä). Ilokaasusedaatiossa tehtävät
toimenpiteet.

Kotisairaala: Lastentautien kotisairaalakäynti, sisältäen 2-3 sai-
raanhoitajan käyntiä päivässä matkoineen, hoitotoimenpiteitä,
tarkastusta, ohjausta sekä tarvittaessa lääkärin kotikäynnin.

566
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Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL05 Lääkärin erittäin vaativa tutkimuskäynti
Päiväsairaalakäynti, sisältäen kalliit magneettikuvaukset, radio-
logiset toimenpiteet, Punasolu- tai trombosyytti-infuusio (1 yk-
sikkö), nivelten paikallishoidot anestesiassa, Neulasta® tai
Orencia® alle 250 mg –hoito, Remsima® alle 200 mg,
Remicade® alle 100 mg, RoActemra® alle 200 mg, Ivig  alle
20g. Ruoka-altistus päiväsairaalassa (lääkärikäynti).
Lastenneurologian vaativa poliklinikkakäynti, työryhmäneuvot-
telu. Geneetikon konsultaatiokäynti ilman geenitutkimuksia.

Kotisairaala: Lastentautien vaativa kotisairaalakäynti, sisältäen
1-3 sairaanhoitajan käyntiä päivässä matkoineen, hoitotoimen-
piteitä, tarkastusta, ohjausta ja kalliin lääkehoidon tai kalliita
hoitotarvikkeita ja lääkärin tai usean työntekijän kotikäynnin

980

HL06 Lääkärin erittäin vaativa tutkimuskäynti
Sisältäen kalliit lääkehoidot ja/tai kalliit radiologiset tutkimuk-
set (anestesiassa), trombosyytti-infuusio (2  yksikköä), Orencia®
yli 250 mg,  Remicade® 100-200 mg, RoActemra® 200-400 mg,
Ivig 20-30 g , Remsima® 200 – 500 mg.
Geneetikon konsultaatiokäynti sisältäen yksittäisen molekyyli-
geneettisen tutkimuksen.

1 501

HL07 Päiväsairaalakäynti, joka sisältää kalliit biologiset lääkkeet
PEG-Asparaginaasi®, Ervinase®, Remicade® 200-500 mg,
RoActemra® yli 400 mg, Ivig 30-80 g, Remsima® yli 500 mg.

OmniPod insuliinipumppuhoidon aloitus (1.päivä, pumpun
luovutus).
Geneetikon konsultaatiokäynti sisältäen useita molekyylige-
neettisiä tutkimuksia.

2 893

HL08 Päiväsairaalakäynti, joka sisältää erittäin kalliit biologiset lääkkeet
Remicade® yli 500 mg, Ivig yli 80 g

Ei-sensoroivan insuliinipumppuhoidon aloitus (1.päivä,
pumpun luovutus)

Moniammatillinen lastenneurologinen tutkimuskoko-
naisuus, johon liittyy lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto-
käynti, 2-4 terapeutin (psykologi, puheterapeutti, fysioterapeut-
ti, toimintaterapeutti) ja sosiaalityöntekijän tutkimus- ja vas-
taanottokäynnit, työryhmäneuvottelu ja palautekeskustelu per-
heen kanssa

4 503

HL09 Sensoroivan insuliinipumppuhoidon aloitus (1.päivä, pumpun luo-
vutus)
Kuten HL 8 lastenneurologian osalta, mutta sisältää lisäksi edeltä-
västi tehdyt kalliit lastenneurologiset laboratoriotutkimukset ja/tai
magneettikuvaukset
Geneetikon konsultaatiokäynti sisältäen erityisen kalliita molekyy-
ligeneettisiä tutkimuksia

6 005
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Lasten ja nuorten päivystystoiminta

Arkisin maanantai - perjantai klo 8 - 15.00:

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL10 Lyhyt päivystyskäynti 398

HL11 Pitempi päivystyskäynti
Hoito/tarkkailuaika vähintään 2 tuntia, nesteytys nenämahalet-
kuun/suonensisäisesti, toistuvat inhalaatiot, muun erikoisalan
konsultaatio, vaativat radiologiset tutkimukset

998

Muina aikoina:

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL12 Lyhyt päivystyskäynti 537

HL13 Pitempi päivystyskäynti
Hoito/tarkkailuaika  vähintään 2 tuntia, nesteytys nenämaha-
letkuun/suonensisäisesti, toistuvat inhalaatiot, muun erikois-
alan konsultaatio, vaativat radiologiset tutkimukset

1 352

SOPEUTUMISVALMENNUS

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

Astmalasten perhekurssi 4 vrk (10 perhettä)
Potilas
Huoltaja
Sisarukset 2 - 14 v. (alle 2v. maksutta)

478
478
160

Diabeteslasten perhekurssi 4 vrk (10 perhettä)
Potilas
Huoltaja
Sisarukset 2 - 14 v. (alle 2v. maksutta)

478
478
160

Viikonloppukurssit (la - su) 2 vrk (8 - 10 perhettä)
Potilas
Huoltaja
Sisarukset 2 - 14 v. (alle 2v. maksutta)

263
263
88

HL22 Ensitietopäivät  1 pv sairaalassa
Vanhemmille tarkoitettu

182

HL21 Ensitietopäivät  ½ pv sairaalassa
Vanhemmille tarkoitettu 138
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LASTENTAUDIT

VUODEOSASTOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DRMAX Kalliit 12 238

DRMED Keskihintaiset 5 563

DRMIN Halvat 2 392

DR8 Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut 3 393

DR580B Suun alueen tutkimus ilman anest ja merkittävää kuvanta 2 225

DR580D Laaja suun alueen tutkimus ilman anest ja merkit kuvant 3 115

DR40 Silmän ulkoinen toimenpide 2 121

DR42 Silmän sisäiset muut leikkaukset 2 837

DR55 Korvan, nenän tai kurkun muu leikkaus 2 559

DR60N Risaleikkaus 2 336

DR63 Korvan,nenän tai kurkun alueen muu laaja tp 4 283

DR070B
Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi, ei kompli-
soitunut 2 169

DR091B
Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, ei komplisoitunut

2 559

DR098A Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, lapsi, komp-

lisoitunut 3 059

DR098B
Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, lapsi, ei
komplisoitunut 2 225

DR163 Tyräleikkaus, lapsi 2 781

DR166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut 7 398

DR167 Umpilisäkk poisto,ei komplis 5 173

DR184A
Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lap-
si, komplisoitunut 2 837

DR184B
Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lap-
si, ei komplisoitunut 1 947

DR190
Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, lapsi

2 837

DR220 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lapsi 5 284

DR222 Polvileikkaus, ei komplisoitunut 4 228

DR224 Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut 4 172
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LASTENTAUDIT

VUODEOSASTOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DR227 Pehmytkudosleikkaus, ei komplisoitunut 3 171

DR229 Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut 2 781
DR230 Lonkan/reiden paikall leikk tai sis luun kiinn.lait poisto 3 504
DR231 Muu ort paikall leikk/sis kiinn.laitt pois 2 559
DR242C Määritetty tulehduksellinen nivelsair, ei komplis 2 670
DR243 Selkäsairaus 2 448

DR252
Käsivarren, käden tai jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys
tai sijoiltaanmeno, lapsi 2 169

DR255
Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma, nyrjähdys,
venähdys tai sijoiltaanmeno, lapsi 1 836

DR256 Tuki&liikuntaelinsair/sidekudossair,muu 2 169

DR26 Kohtausoire tai päänsärky, lapsi 3 504

DR270
Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, ei kom-
plisoitunut 3 504

DR284B Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, lapsi alle 16 v 2 281

DR295 Diabetes, alle 35-vuotiaat 4 228

DR298 Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, lapsi 3 059

DR322 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, lapsi 2 893

DR333 Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, lapsi 4 728

DR340 Kivesleikkaus, lapsi, ei pahanlaatuista sairautta 2 837

DR342N Ympärileikkaus
2 225

DR35 Keskushermoston muu häiriö, ei kompl 2 893

DR350 Tulehdus miehen sukuelimissä 2 448

DR385A Vastasyntyneen lyhyt sairaalahoito 2 448

DR385B Vastasyntyneen jatkohoito tai myöhään ilmenevä neona-

taalinen ong, synt. 1000g tai yli 8 399

DR385C Alle 1000 g painavan vastasyntyneen jatkohoito max 45 hpv 91 226

DR387N Vastasyntynyt, syntymäpaino 1000-1499 g max 45 hpv 91 337

DR388B Vastas,sp 1500-2499, ei us elin ong max 30 hpv 19 302

DR390 Vastas,sp>2500, muu merk ong 8 678

DR391 Normaali vastasyntynyt 1 391
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LASTENTAUDIT

VUODEOSASTOHOITO

Effica-
tuote Sisältö/Selite Hinta €

DR405 Akuutin leuk kons hoito,lapsi 7 231

DR422 Virussairaus tai tuntemattomasta syystä aiheutuva kuume,

lapsi 2 559

DR451
Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, lapsi

2 058

DR453B Hoitokomplikaatio,ei leikkausta, ei komplisoitunut 2 058

DR467 Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä 2 448

Lastenkirurgian erikoisalan (20L) hoitojaksojen hinnat määräytyvät lastentautien hinnaston
mukaisesti
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SUU- JA LEUKASAIRAUDET

AVOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL01 Kontrolli- ym. lyhyet käynnit ilman toimenpiteitä. 116

HL02 Toimenpiteitä vaativat lyhyehköt tutkimus- ja hoitokäynnit.
Esim. leikkauksen jälkihoito, hampaan poisto, pienen abskessin
avaus, suppeat oikomiskojeiden muutostyöt, kojeiden purka-
miset ja purenta-fysiologiset hoidot, erikoishammashoitajan te-
kemä perusdepuraatio.

239

HL03 Tutkimus- ja hoitokäynti.
Esim. biopsia, kiinteiden oikomiskojeiden muutostyöt, purenta-
fysiologiset hoidot.

350

HL04 Laajahko tutkimus- ja hoitokäynti.
Esim. potilaan kliininen tutkimus ja röntgenkuvien tieto-
koneanalyysi, useamman erikoisalan yhteistutkimukset ja -
hoidot, vaikea hampaan poisto, pienehköjen limakalvohyper-
plasioiden poisto, laaja purenta-fysiologinen hoito, laajat oiko-
miskojeistukset.

611

HL05 Laaja tutkimus- ja hoitokäynti.
Esim. usean spesialistin yhdessä tekemä esim. ortognaattisen
hoidon suunnittelu analyyseineen , 1-2 puhkeamattoman ham-
paan poisto, juurenpään resektio.

1 181

HL06 Kalliita laboratorio- ym tutkimuksia edellyttävä hoitokäynti.
Esim. laajat ct-tutkimukset ja magneettikuvaukset, 3 tai use-
amman puhkeamattoman hampaan poisto.

1 794

HL07 Kalliita laboratoriokuluja edellyttävät proteettiset käynnit 2 595

HL08 Vaativa 3D trauma- tai ortognaattiskirurginen suunnittelukäynti 4 000

HL09 Koko leuan vaativa implanttisilta/Full guided – ortognaattinen ki-
rurgia

7 000

Avohoitokäyntien lopullinen hintaluokka määräytyy käytetyn ajan sekä aiheutuvien röntgen-, labo-
ratorio- ym. kulujen mukaan.
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SUU- JA LEUKASAIRAUDET

VUODEOSASTOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DRMAX Kalliit 8 188

DRMED Keskihintaiset 3 908

DRMIN Halvat 1 738

DR580B
Suun alueen tutkimus ilman anestesiaa ja merkittävää ku-
vanta 1 489

DR580D
Laaja suun alueen tutkimus ilman anestesiaa ja merkittä-
vää kuvant

2 084

DR580F
Suun ja leuan alueen toimenpide ilman anestesiaa ja mer-
kit kuv 4 280
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SISÄTAUDIT

AVOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL01 Kirjevastaus laboratoriotutkimuksista ym., puhelimitse annetut
hoito-ohjeet, käynti kuntoutusohjaajan, sairaanhoitajan tai jalkate-
rapeutin luona tai käynnin korvaava hoidollinen soitto

56

HL02 Vastaanottokäynti ja siihen liittyvät yksinkertaiset perustutki-
mukset, vaativa käynti kuntoutusohjaajan / sosiaalityöntekijän /
ravitsemussuunnittelijan / sairaanhoitajan luona

117

HL03 Ensikäynti / vastaanottokäynti ja siihen liittyvät yksinkertaiset
perustutkimukset, rytmivalvontalaitteen purku, etäseurannan ana-
lysointi tai vaativa käynti jalkaterapeutin luona

212

HL04 Ensikäynti / vastaanottokäynti ja siihen liittyvät vaativat tutkimuk-
set, radiologisista tutkimuksista mm. uä-kuvaus, lääkärin tekemä
tahdistinmittaus

295

HL05 Vastaanottokäynti ja siihen liittyvät vaativat tutkimukset, sydämen
uä-tutkimus, ergometria, ENMG, useamman halvemman radiologi-
sen tutkimuksen yhdistelmä, CT-tutkimus, lääkeaineinfuusiohoito
(esim. Bondronat, Aclasta), punasolusiirto 1 - 2 yksikköä, valvurin
poisto

448

HL06 Vastaanottokäynti ja siihen liittyvät vaativat tutkimukset, halvat
magneettitutkimukset, perusisotooppitutkimukset, sydämen uä-
tutkimus ruokatorven kautta, käynti jalkatyöryhmässä. Pitkäai-
kaiskatetrin asentaminen.

795

HL07 Vastaanottokäynti ja siihen liittyvät vaativat tutkimukset, sydänli-
hasperfuusion tomografiakuvaus tai laaja magneettitutkimus tai
kardioversio CCU:ssa, lääkeaineinfuusiot esim. immunoglobuliinit
annoksesta riippuen sekä biologisista lääkkeistä Orencia ja
RoActemra tai trombosyyttisiirto 8 yksikköä, konversiotesti

1 441

HL08 Vastaanottokäynti ja siihen liittyvät kalliit tutkimukset, ulkopuolel-
ta ostettavat magneettitutkimukset, lääkeaineinfuusiot esim. im-
munoglobuliinit annoksesta riippuen  sekä biologisista lääkkeistä
Remicade, pienin annos ja Velvade tai sytostaatit

1 979

HL09 Vastaanottokäynti ja siihen liittyvät kalliit tutkimukset, octreoscan-
tutkimus, lääkeaineinfuusiot, biologisista lääkkeistä Remicade,
suurin annos tai muu lääkehoito esim. sytostaatit

2 596

HL10 Vastaanottokäynti ja siihen liittyvät kalliit tutkimukset ja reuman
hoitoon käytettävä lääkeaineinfuusiohoito (Mabthera) tai lym-
fooman hoitoon käytettävä sytostaatti- ja vasta-
aineyhdistelmähoito (Mabthera - CHOP)

3 956

HL11 Vastaanottokäynti Fabryn tautiin liittyen ja käyntiin sisältyvä ent-
syymikorvaushoito

7 259
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SYDÄNTUTKIMUSYKSIKKÖ

Hintaluokissa HL01- HL08 käytetään sisätautien hintoja

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL31 Koronaariangiografia, polikliininen. 1 681

HL32 Sepelvaltimoiden pallolaajennus (PCI), polikliininen. 3 745

HL33 Koronaariangiografia + pallolaajennus, polikliininen. 4 004

HL34 Yhden tai kahden lokeron bradykardiatahdistimen asennus. 2 300

HL35 Yhden tai kahden johdon rytmihäiriötahdistimen sekä tavallisen
vajaatoimintatahdistimen CRT-P asennus.

8 500

HL36 Defibrilloivan vajaatoimintatahdistimen asennus. 16 500

DIALYYSIHOITO

Hintaluokissa HL01, HL02 ja HL05 käytetään sisätautien hintoja

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL41 Sis. mm. hemo- tai peritoneaalidialyysin aloitus ja valvonta. 246

HL42 Sis. dialyysiin liittyvät lisätutkimukset. 462

HL43 Kotihemodialyysi. 207

SOPEUTUMISVALMENNUS

Sisätautien toimintayksikön omana toimintana järjestetään sopeutumisvalmennusta ryhmille,
ensitietopäiviä ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Enintään päivän kestävissä tilaisuuksissa hinta määräytyy avohoitohintaluokkien 1 - 3 mukaan.

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

Useamman vuorokauden kestävä kurssi (sis. yöpyminen) 185 /vrk
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SISÄTAUDIT

VUODEOSASTO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DRMAX Kalliit 11 716

DRMED Keskihintaiset 4 667

DRMIN Halvat 2 715

DR78 Keuhkoembolia 2 810

DR89 Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut 3 763

DR90 Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut 2 715

DR112C
Sepelvaltimoiden laajennushoito komplisoitumattomassa
infarktittomassa tilanteessa 5 096

DR112D
Sepelvaltimoiden laajennushoito infarktittomassa kompli-
soituneessa tilanteessa 6 525

DR112E
Sepelvaltimoiden laajennushoito komplisoitumattomassa
infarktitilanteessa 7 287

DR112F
Sepelvaltimoiden laajennushoito komplisoituneessa infark-
titilanteessa 9 954

DR115B
Sydämen tahdistimen tarkistaminen tai uusiminen tai de-
fibrillaattorin vaihtaminen 6 525

DR115C Sydämen defibrillaattorin asennus 22 385

DR121
Sydäninfarkti ja monimutkainen verenkierron sairaus,
elossa 4. hoitopäivänä 4 191

DR122
Sydäninfarkti ilman monimutkaista perussairautta, elossa
4. hoitopäivänä 2 762

DR123
Sydäninfarkti, potilas kuoli ensimmäisten 3 hoitopäivän
aikana 2 429

DR124
Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio, monimut-
kainen perussairaus 5 287

DR125
Verenkiertoelinten sairaus, ei sydäninfarkti, sydämen ka-
tetrisaatio, ilman monimutkaista perussairautta 2 667

DR127 Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen shokki 3 429

DR128 Syvien laskimoiden tromboflebiitti 2 334

DR130 Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut 4 429

DR131 Perifeerisen verenkierron häiriö, ei komplisoitunut 3 334
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SISÄTAUDIT

VUODEOSASTO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DR132 Ateroskleroosi, komplisoitunut 1 905

DR133 Ateroskleroosi, ei komplisoitunut 1 524

DR134 Hypertensio 1 810

DR135
Synnynnäinen sydän- tai läppävika. aikuinen, komplisoitu-
nut 4 144

DR136
Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, ei komplisoi-
tunut 2 810

DR138 Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut 2 286

DR139 Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut 1 762

DR140 Sydänperäinen rintakipu 1 572

DR142 Pyörtyminen, ei komplisoitunut 1 429

DR143 Epäselvä sydänperäinen rintakipu 1 381

DR144 Verenkiertoelinten muu sairaus, komplisoitunut 3 477

DR145 Verenkiertoelinten muu sairaus, ei komplisoitunut 2 524

DR179 Tulehduksellinen suolistotauti 2 858

DR182
Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, ai-
kuinen, komplisoitunut 2 429

DR183 Ruuansulatuskanavan häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut 1 619

DR202 Alkoholihepatiitti tai maksakirroosi 3 286

DR203E Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain 2 810

DR205 Muu maksan sairaus, komplisoitunut 5 191

DR240N Sidekudossairaus tai vaskulitti, komplisoitunut 4 048

DR241N Sidekudossairaus tai vaskulitti, ei komplisoitunut 2 953

DR277
Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen,
komplisoitunut 3 953

DR278
Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen,
ei komplisoitunut 2 429

DR294 Aikuisiän diabetes, yli 35-vuotiaat 3 191

DR295 Nuoruusiän diabetes, alle 35-vuotiaat 3 620

DR296
Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen,
komplisoitunut 3 477

DR297
Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen,
ei komplisoitunut 2 191

DR316A Munuaisten toiminnanvajaus, komplisoitunut, dialyysihoi-

to 5 715
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SISÄTAUDIT

VUODEOSASTO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DR316B Munuaisten toiminnanvajaus, ei dialyysi/kompl, dialyysi/ei

kompl, ei dialyysi/ei kompl. 3 810

DR320
Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, kompli-
soitunut 2 810

DR321
Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komp-
lisoitunut 2 143

DR395 Punasolusairaus, aikuinen 2 619

DR397 Veren hyytymishäiriö 3 191

DR399
Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus,
ei komplisoitunut 3 334

DR403 Lymfooma tai krooninen leukemia, komplisoitunut 5 715

DR404F Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut 4 001

DR416N Sepsis, aikuinen 6 096

DR423 Infektiosairaudet, muut 3 239

DR436B Muu väärinkäyttöoireyhtymä, ei komplisoitunut
2 143

DR450
Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, aikuinen, ei
komplisoitunut 1 762

DR473 Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, aikuinen 9 859
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NEUROLOGIA

AVOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL01 Kirjevastaus tai puhelinkontakti
Sairaanhoitajan, asiantuntijahoitajan tai kuntoutusohjaajan
käynnin korvaava soitto tai kirje

27

HL02 Kirjevastaus tai puhelinkontakti laboratoriotutkimuksista
Lääkärin tai sairaanhoitajan, asiantuntijahoitajan tai
kuntoutusohjaajan käynnin korvaava soitto tai kirje. Halvat
laboratoriotutkimukset.

52

HL03 Ensikäynti tai uusintakäynti ilman toimenpiteitä, käynti
erityistyöntekijällä

Vastaanottokäynti lääkärillä (lyhyt käynti). Vaativa / aikaa vievä
hoitajan tai erityistyöntekijän vastaanotto.

93

HL04 Ensikäynti, uusintakäynti tai kirjevastaus / puhelinkontakti sekä
siihen liittyvät vaativat edeltävät tutkimukset ja / tai vaativampi
käynti erityistyöntekijällä

Ensikäynti tai vaativa uusintakäynti lääkärillä.  Halvat
laboratoriotutkimukset.

198

HL05 Ensikäynti, uusintakäynti tai kirjevastaus / puhelinkontakti sekä
siihen liittyvät vaativat edeltävät tutkimukset tai toimenpiteet

Ensikäynti tai vaativa uusintakäynti lääkärillä ja siihen liittyvä
yksittäinen vaativa tutkimus (esim. TT, valve EEG,
erityistyöntekijän käynti)

271

HL06 Ensikäynti, uusintakäynti tai kirjevastaus / puhelinkontakti sekä
siihen liittyvät vaativat edeltävät tutkimukset ja / tai toimenpiteet
tai toimenpiteiden yhdistelmät

Ensikäynti tai vaativa uusintakäynti lääkärillä. Eritäin kallis
yksittäinen tutkimus (esim. MRI, suppea ENMG, laaja
neuropsykologinen tutkimus) tai useamman tutkimuksen
yhdistelmät

481

HL07 Vastaanottokäynti tai kirjevastaus / puhelinkontakti sekä siihen
liittyvät kalliit edeltävät tutkimukset tai toimenpiteet

Ensikäynti tai vaativa uusintakäynti lääkärillä. Eritäin kallis
yksittäinen tutkimus (esim. laaja ENMG,1 vrk pitkäaikais EEG,
MSLT, MWT) tai useamman tutkimuksen yhdistelmät

681

HL08 Vastaanottokäynti tai kirjevastaus / puhelinkontakti sekä siihen
liittyvät kalliit edeltävät tutkimukset ja toimenpiteet tai
toimenpiteiden yhdistelmät

Ensikäynti tai vaativa uusintakäynti lääkärillä. Useamman
tutkimuksen yhdistelmät tai kalliit erityistutkimukset (esim.
molekyyligeneettiset tutkimukset)

1 408
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NEUROLOGIA

AVOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL09 Vastaanottokäynti tai kirjevastaus / puhelinkontakti sekä siihen
liittyvät kalliit edeltävät tutkimukset, toimenpiteet tai hoito

Ensikäynti tai vaativa uusintakäynti lääkärillä. Useamman
tutkimuksen yhdistelmät tai kalliit erityistutkimukset (esim.
Datscan, Tysabri-hoidot)

2 266

HL10 Kalliit molekyyligenetiikan tutkimukset 4 569

HL11 Kalliit neuroimmunologiset hoidot ja erityistutkimusten
yhdistelmät (esim. Ocrevus)

8 000

SOPEUTUMISVALMENNUS

Neurologian toimintayksikön omana toimintana järjestetään ensitietopäiviä ja lyhyitä
sopeutumisvalmennuskursseja. Hinnat vaihtelevat päivien muodon ja sisällön perusteella
hintaluokkien 2 - 3 mukaan. Kurssikohtaiset hinnat ilmoitetaan kurssivalintojen yhteydessä.
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Effica-
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DRMAX Kalliit 15 336

DRMED Keskihintaiset 6 134

DRMIN Halvat 3 834

DR10 Keskushermoston kasvain, komplisoitunut 6 483

DR011F Keskushermoston kasvain, ei komplisoitunut 4 949

DR12 Etenevä keskushermoston sairaus 4 322

DR13 MS-tauti tai pikkuaivoataksia 3 973

DR014A
Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häi-

riö, komplisoitunut 7 738

DR014B Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häi-
riö, ei komplisoitunut 6 971

DR14C Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häi-
riö, trombol. hoito ei komplisoitunut 7 319

DR14D Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinenj aivoverenkierron häi-
riö, trombol. hoito komplisoitunut 8 435

DR15 Ohimenevä iskemia (TIA) tai muu aivoverenkierron häiriö
ilman infarktia 3 416

DR17
Aivoverenkierron häiriö, diffuusi, ei komplisoitunut

2 300

DR18 Ääreis- tai aivohermon sairaus, komplisoitunut 5 437

DR19 Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei komplisoitunut 2 231

DR20 Hermoston infektiosairaus, ei virusaivokalvontulehdus 10 665

DR24 Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, komplisoitunut 5 298

DR25 Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, ei komplisoitunut 3 137

DR27 Vakava aivovamma 5 925

DR34 Keskushermoston muu häiriö, komplisoitunut 5 368

DR35 Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut 3 625

DR65 Tasapainohäiriö 2 440
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lyhvos Keskimääräinen hoitopäivähinta, hengityshalvauspotilaat 520 /vrk
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Effica-
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HL01 Käynnin korvaava suppea sähköisen asioinnin palvelu. Esim. puhe-
lu, tutkimustulosten kannanotto, HYVIS-konsultaatio, resep-
tinuusinta.

51

HL02 Lyhyt käynti tai laaja sähköisen asioinnin palvelu
Lyhyt; ensi- tai lyhyt kontrollikäynti, valohoito, asiantuntijasai-
raanhoitaja tai sairaanhoitajakäynti, epikutaanitestin 1-luku,
hoitokäynti. Lääkärin /sairaanhoitajan laaja käynnin korvaava
sähköisen asioinnin palvelu esim. puhelu, tutkimustulosten
kannanotto, HYVIS konsultaatio tai ohjaus, lyhyt etävastaanot-
to.

143

HL03 Käynti johon liittyy pienet toimenpiteet / vaativa sairaanhoitajan
käynti

Ensikäynti tai kontrollikäynti, johon liittyy pieniä toimenpiteitä
(esim. kryohoito) ja sarjahoidon aloitus, perus allergiatestaus,
vaativa ja aikaa vievä hoitajakäynti (311-UVB, kylpy-PUVA) sekä
paikallishoidot (salvaPUVA, hoidonohjaus), säärihaavapotilaat,
asiantuntijasairaanhoitajan käynti, PAD-meetingissä käsiteltävät
potilaat.

218

HL04 Vaativa ensikäynti tai kontrollikäynti
Vaativat toimenpiteet, kalliit erikoistutkimukset (IF-tutkimus,
histologiset erikoisvärjäykset), useat allergiatestaukset, veriko-
keet (IgE-spesifiset vasta-aineet ym.), kallis lääkehoito, mukaan
annettavat lääkkeet (Efudix, Kapsaisiini ym.). Lääkärikäynnin
yhteydessä asiantuntijasairaanhoitajan käynti, potilaalle lainat-
tavat hoitolaitteet. Vaativa asiantuntijasairaanhoitajakäynti
(kuntoutus, maksullinen ohjausmateriaali, ajanvaraus 1,5 t), va-
lohoitopotilas, joka tarvinnut lääkärin konsultaation.

329

HL05 Erityisvaativa ensikäynti tai kontrollikäynti
Laajat erityiskalliit allergia- ja ammattitautiselvitykset (EPIK +
Prick-testit, S-immunospot ja mikrosiru tutkimukset ym.), laajat
ja kalliit erityistutkimukset mm. biologisen hoidon aloitus, lää-
kealtistukset. Photodynaaminen terapia ihosyöpiin, Botox-hoito
vaikean liikahikoilun hoitoon, kalliit mukaan annettavat lääk-
keet kuten Talidomidi, vaativa potilaan tiimivastaanotto.

546

HL06 Kallis hoitokäynti, kuten atopian uudet biologiset lääkkeet (Xolair,
Dupixent)

704

HL07 Erittäin Kallis hoitokäynti, esim. erityiskallis lääkehoito 1 176

HL08 Biologiset hoidot (mm. Stelara jne.)
Kallis muu hoito mm. biologinen hoito erittäin vaikeaan psoria-
sikseen tai muuhun vastaavaan ihosairauteen

3 813
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PRICK-testit jaetaan seuraaviin hintaluokkiin:

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

Pr11 1 testisarja 51

Pr12 2 testisarjaa 73

Pr13 3 testisarjaa 99

Pr14 4 testisarjaa 154

Pr15 1 x valohoito KUVB (UVB ja SUP) pelkkä hoitajan antama valohoito il-
man lääkärin konsultaatioita

60

Pr16 15 x valohoito 602
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HL01 Sairaanhoitajan potilaalle toteuttamat oiresoitot ja puhelimitse
annetut hoito-ohjeet (tbl-solunsalpaajat, xeloda)

35

HL02 Käynti kuntoutusohjaajan tai sairaanhoitajan vastaanotolla.
Lääkärin kannanotto ilman potilaskäyntiä(esim.soitto,
yksinkertaiset verikokeet, joista lääkärin kommentti/kirjevastaus)

64

HL03 Lääkärin vastaanotto ja siihen liittyvät yksinkertaiset perusveriko-
keet. Vaativa vastaanottokäynti sairaanhoitajalla tai kuntoutusoh-
jaajalla. Palliatiivisen hoidon käynti tai laaja kuntoutussuunnitel-
man lausunto. Keskuslaskimoportin huuhtelu

122

HL04 Lääkärin vastaanotto + keuhkokuva ja laajat verikokeet. Palliatiivi-
sen hoidon lääkärikäynti

172

HL05 Vastaanottokäynti + mammo+uä/vatsan-uä+thx ja laajat veriko-
keet. Sydämen gammakuvaus.
Lääkärin ensikäynti+sairaanhoitajan ohjaus. Solunsalpaajahoito
esim. CMF, Gemzar, CHOP, Bleomysiini

240

HL06 Vastaanottokäynti + vaativat lisätutkimukset esim. vartalon CT.
Aikaa ja seurantaa vaativat solunsalpaajahoidot esim. Doketak-
sel/FEC, Oksaaliplatina+FU, Irinotekaani-FU, ABVD, Karboplatin-
Paklitaksel, Sisplatin. Punasolut x2. RAS-geenianalyysi.
Trombosyytit 8 yks.

452

HL07 Vastaanottokäynti + erittäin vaativat röntgentutkimukset(Laaja
MRI/SPET-CT), luuydinnäyte cristasta.

751

HL08 Kallis solunsalpaajahoito esim. Eribuliini 1 466

HL09 Kalliit vasta-ainehoidot Rituksimabi, Trastutsumabi, Bevasitsumabi,
Aflibersepti

2 343

HL10 Erittäin kalliit vasta-ainehoidot tai immumologiset lääkehoidot
esim. Perjeta + Herceptin/Kadcyla/Nivolumabi/Pemprolizumabi

4 877

SOPEUTUMISVALMENNUS JA PERHEKÄYNNIT

Syöpätautien toimintayksikön omana toimintana järjestetään sopeutumisvalmennusta ryhmille,
ensitietopäiviä ja sopeutumisvalmennuskursseja. Enintään 1 päivän kestävissä tilaisuuksissa hinta
määräytyy avohoidon hintaluokkien 1 - 3 mukaan ja yli kaksi vuorokautta kestävissä
vuorokausihinta on hintaluokan 4 mukainen (sis. täysihoito ja yöpyminen).

Perhekäynti huomioidaan hintaluokituksessa vaativuuden mukaan, kuitenkin korkeintaan yhden
hintaluokan korotuksena.



17.12.2018 54 (65)

Palveluhinnasto 2019
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AVOHOITO

Vastaanottokäynnit hinnoitellaan ajan ja laaja-alaisuuden perusteella. Kuntoutus- ja
sopeutumisvalmennuskurssit sijoitetaan hintaluokkiin 2 - 4 kurssimuodon ja kustannusten
perusteella. Apuvälinekeskuksen henkilökunnan toimesta toteutettuja apuvälinepalveluja ei
laskuteta jäsenkunnilta, koska ko. palvelut sisältyvät asukaslukupohjaiseen palvelumaksuun.
Apuvälinekeskuksen muille kunnille ja vakuutusyhtiöille tuottamat asiakkaiden apuvälinepalvelu
laskutetaan käyntien perusteella hinnaston mukaisesti. Terapiayksikön työntekijöiden
apuvälinepalvelu laskutetaan jäsenkunnilta, muilta kunnilta ja vakuutusyhtiöiltä hinnaston
mukaisesti.

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL01 Käynti ilman toimenpiteitä / lyhyt terapiakäynti / pienimuotoinen
apuvälinekäynti
Mm. vastausten kuuleminen, puhelimitse annetut.

57

HL02 Aikaa vievä vastausten kuuleminen / lyhytkestoinen kuntoutus-
tai apuvälinekäynti
Sisältää mm. lyhyet apuvälinekäynnit, terapeuttien tekemät testaukset,
lyhyet erityistyöntekijöiden ja hoitohenkilöstön kuntoutuskäynnit.

161

HL03 Vastaanottokäynti
Sisältää mm. lääkärin tutkimuskäynnit, keskipitkä erityistyöntekijän
käynti ja keskipitkä apuvälinekäynti.

303

HL04 Lääkärin vaativa tutkimuskäynti / Kallis erityiskäynti
Sisältää mm. magneetti,  ENMG, CT-tutkimuksen, UÄ-tutkimuksen,
hermojuuriblokadin. Pitkäkestoinen erityistyöntekijän vastaanotto arvi-
ointeineen. Moniammatillinen kuntoutuspäivä. Kahden terapeutin sa-
mana päivänä tapahtuvat tutkimukset. Kuntoutusohjaajan tai muun
työntekijän tekemä kotikäynti, aikaa vievä apuvälinekäynti.

467

HL05 Kalliit erityiskäynnit tai tutkimukset
Sisältää mm. moniammatillisen työryhmän. Kahden työntekijän teke-
män kotikäynnin. Erittäin perusteellisen ja aikaa vievän lääkärin tutki-
muksen ja arvioinnin lausuntoineen

842

HL06 Laaja moniammatillinen kuntoutustyöryhmäkäsittely
Kuntoutustutkimukseen liittyvä moniammatillinen ja monialainen laaja
työryhmä ja kuntoutussuunnitelma, samana päivänä erittäin perusteel-
linen ja aikaa vievä lääkärin tutkimus ja arviointi lausuntoineen sekä
erityistyöntekijän aikaa vievä vastaanotto.

1 240

HL07 Potilasasuntola vrk sisältää ylläpidon
Hinta sisältää mm. ruoan ja majoituksen. Annettavasta hoidosta ja kun-
toutustutkimukseen liittyvästä kuntoutussuunnitelman tekemisestä
peritään lisäksi erikoisalojen avohoitohinnaston mukainen maksu.

68

HL08 Psykososiaalisen toimintakyvyn arviointijakso toimintaterapiassa 1 655
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pskhpv Y-talon kuntoutusosasto 670 /vrk
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Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL01 Potilaan hoitoon liittyvät puhelinkontaktit ja -neuvontatilanteet
potilaalle, läheiselle tai terveydenhuoltohenkilöstölle lääkärin ja /
tai sairaanhoitajan toteuttamana (esim. aloitettua lääkehoitoa
koskevat ohjeet ja kommentit lääkemääräyksineen).
Laboratoriotutkimustulosten kommentoinnit. Vastaanoton
ulkopuolella laadittavat lääkärinlausunnot.

89

HL02 Pään TT-tutkimuksen kommentointi ja vastaus potilaalle.
Luustontiheysmittauksen kommentointi tarvittavine
lääkemääräyksineen ja ohjeineen. Eräiden muiden tutkimusten
kommentoinnit (EEG; ENMG; Holter) jatkosuunnitelmineen.
Likvornäytteen otto. Lääkärinlausunnot, joihin liittyy laaja-alainen
sosiaalityöntekijän kartoitus.

232

HL03 Geriatrian poliklinikan tavanomaiset seurantakäynnit lääkäri-
hoitajatyöparin toteuttamana. Tiimissä mukana potilas ja läheinen.
Esim. Alzheimerin taudin lääkehoitokontrollit. MRI-tutkimus
paperikommenttina. Likvorin merkkiaineiden kommentointi.

482

HL04 Geriatrian poliklinikan ensikäynti (esim. muistihäiriöpotilaalla) ja
siihen liittyvä kokonaisvaltainen arviointi sovittuja mittareita
apuna käyttäen. Toteutetaan lääkärin ja sairaanhoitajan
parityöskentelynä. Seurantakäynti, johon liittyy ajokykyarvio,
neuropsykologinen tutkimus, laaja-alainen lääkehoidon järjestely,
lääkärinlausuntoja tai muuta aikaa vievää vaativuutta (esim.
psykososiaalisten asioiden järjestelyä).
Tasapainopoliklinikkamallin mukainen kaatumisriskien ja
osteoporoosihoidon arviointikäynti murtumapotilaille uusien
vammojen ehkäisemiseksi. Toteutetaan laaja-alaisena
sairaanhoitajan ja lääkärin parityöskentelynä sovittuja mittareita
apuna käyttäen. Sisältää tutkimus-, hoito-ja
kuntoutussuunnitelman. Preoperatiiviset kokonaisvaltaiset
geriatriset arvioinnit.

823

HL05 Muistihäiriöpotilaan erityisen vaativa ja aikaa vievä ensikäynti,
johon liittyy useita tutkimuksia (esim. neuropsykologinen
tutkimus), kannanottoja mm. ajokykyyn, edunvalvontaan jne.
Lonkkamurtumapotilaan aikaa vievä arviointi, johon ei liity
edeltävää fysioterapeutin tutkimusta, mutta fysioterapeutti voi olla
vastaanotolla mukana.

975
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HL06 Lonkkamurtumapotilaan seurantakäynti geriatrian poliklinikalla
uusien kaatumistapaturmien ehkäisemiseksi. Sisältää
kokonaisvaltaisen geriatrisen arvioinnin, fysioterapeutin
tutkimuksen sekä yhteisvastaanoton fysioterapeutin kanssa,
jolloin hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatiminen.
Lääkehoidon kokonaisarviointikäynti, johon liittyy farmaseutin
tekemä edeltävä kotikäynti ja yhteisvastaanotto geriatrian
poliklinikalla. Voi olla samalla myös esim. muistihäiriöpotilaan
ensikäynti, johon sisältyy muu kokonaisvaltainen arviointi ja
diagnostiikka.

1 190

HL07 Dopamiinireseptorien gammakuvaus esim. Parkinsonin taudin tai
Lewyn kappaltaudin diagnostiikassa / erotusdiagnostiikassa.
Tuloksen kommentointi.

2 380
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HL01 Puhelimitse annetut hoito-ohjeet tai kirjevastaus, siedätyshoito,
sarjahoitokäynti, ohjauskäynti

113

HL02 Erikoislääkärin hoitokannanotto ilman potilaskäyntiä, asiantuntija-
sairaanhoitajan antama inhalaatiolääkitys, vaativa ohjaus tai seu-
rantakäynti

188

HL03 Seurantakäynti lääkärillä ilman laajoja tutkimuksia, erikoislääkärin
hoitokannanotto, kotona tapahtuva C-PAP-hoidon aloitus

347

HL04 Suppea ensikäynti lääkärillä, happirikastinpotilaan seurantakäynti
lääkärillä, C-PAP-hoitopotilaan seurantakäynti lääkärillä

500

HL05 Laaja ensikäynti lääkärillä, vaativa tutkimus- ja hoitokäynti 677

HL06 Kalliita tutkimuksia sisältävä vastaanottokäynti, bronkoskopia si-
sältäen tavanomaiset näytteet

1 133

HL07 Eräät erikoistutkimukset tai -hoidot
Erikoistutkimuksia tai -hoitoja sisältävä käynti, bronkoskopia sisältäen
BAL-tutkimuksen ja tavanomaiset näytteet, sytostaattihoito

1 958

HL08 Vaativa hoitokäynti, johon sisältyy kalliita hoitoja ja tutkimuksia,
kalliit syöpätutkimukset

3 705

HL09 Erittäin kalliit syöpätutkimukset tai erittäin kalliit hoidot 5 894

SOPEUTUMISVALMENNUS

Keuhkosairauksien toimintayksikön omana toimintana järjestetään sopeutumisvalmennusta
ryhmille, ensitietopäiviä ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Toiminnan laskutus tapahtuu avohoitohintaluokan 2 mukaan.



17.12.2018 59 (65)

Palveluhinnasto 2019

KEUHKOSAIRAUDET

VUODEOSASTOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

DRMAX Kalliit 18 104

DRMED Keskihintaiset 8 107

DRMIN Halvat 4 329

DR76 Suppea hengityselinten toimenpide, komplisoitunut 21 567

DR78 Keuhkoembolia 4 644

DR79
Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, kompli-
soitunut 11 099

DR80
Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, ei komp-
lisoitunut 8 580

DR082E Hengityselinten kasvaimet 5 038

DR85 Pleuraeffuusio,  komplisoitunut 5 904

DR86 Pleuraeffuusio, ei komplisoitunut 4 880

DR87 Hengitysvajaus tai keuhkoödeema 5 825

DR88 Krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus 4 172

DR89 Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut 6 218

DR90 Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut 4 487

DR92 Interstitielli keuhkosairaus, komplisoitunut 6 061

DR93 Interstitielli keuhkosairaus, ei komplisoitunut 5 431

DR96
Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, aikuinen,
komplis. 4 723

DR97
Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, aikuinen, ei
komplis. 3 542

DR520 Obstruktiivinen uniapnea 1 810
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HL01 Puhelimitse annetut ohjeet, hoitajan antama PEF-ohjaus (kun erilli-
nenkäynti), paperikonsultaatiovastaus (esim. palautettaessa lähe-
te), PEF-vuorokausiseurannan purku

200

HL02 Hoitajan seurantapuhelu tutkimusten jälkeen, kirjevastaus (sisäl-
täen suppeat ja tavanomaiset tutkimukset), PEFtyöpaikkaseuran-
nan purku, vastaanoton jälkeen toimitettujen asiakirjojen läpikäyn-
ti ja kirjaus, lääkärin laatima jatkosuunnitelma TAYS työlääketie-
teen poliklinikan konsultaation jälkeen, lääkärin laatima yhteenve-
to ja loppuarvio tutkimusten loputtua

350

HL03 Hoitajan vastaanotto (ensikäynti), kirjevastaus (sisältäen laajat
tutkimukset), lääkärin laatima jatkosuunnitelma/loppuarvio Hel-
singin Työterveyslaitoksen laajan keuhkoraadin konsultaation jäl-
keen (sisältäen valmistautumisen ja konsultaationeuvotteluun
osallistumisen)

575

HL04 Lääkärin vastaanottokäynti (myös puhelinvastaanotto, kun se kor-
vaa ensikäynnin), kirjevastaus (laajat ja kalliit tutkimukset), TAYS
työlääketieteen poliklinikan konsultaatiokäynti, lääkärin laatima
jatkosuunnitelma/loppuarvio Työterveyslaitoksen erikoistyöhy-
gieenikon konsultaation jälkeen

825

HL05 Erityisen laaja ensikäynti lääkärillä (esim. kun käynti vaatii laajaa
perehtymistä kirjallisuuteen), kirjevastaus ja jatkosuunnitelma
erityisen laajojen ja kalliiden tutkimusten jälkeen

1 150
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HL01 Käynti avoimessa tai täydentyvässä ryhmässä, käynnin korvaava
puhelu, reseptiuusinta
Psykiatrisella poliklinikalla toteutettava ryhmäkäynti avoimessa ja täy-
dentyvässä ryhmässä, käynnin korvaava puhelu, josta tehdään merkin-
tä sairauskertomukseen sekä reseptiuusinnoista joka neljännen asiak-
kaan reseptiuusinta

61

HL11 Käynti avoimessa tai täydentyvässä ryhmässä, käynnin korvaava
puhelu, reseptiuusinta (Järviseutu)
Psykiatrisella poliklinikalla toteutettava ryhmäkäynti avoimessa ja täy-
dentyvässä ryhmässä, käynnin korvaava puhelu, josta tehdään merkin-
tä sairauskertomukseen sekä reseptiuusinnoista joka neljännen asiak-
kaan reseptiuusinta

31

HL02 Lyhyt ajanvaraukseen perustuva seuranta- ja tilannearviokäynti,
injektiokäynti, käynti suljetussa ja määräaikaisessa ryhmässä, yk-
silöpsykoterapiakäynti psykoterapiapoliklinikalla, tDCS hoidot,
fysioakustiikkaa hyödyntävät terapiakäynnit

140

HL03 Hoitokäynti ajanvarauksen perusteella, aikaa vievä ryhmä (DKT-
ryhmä, syömishäiriöyksikön ryhmät, seurattavien injektiopotilai-
den ryhmä), etävastaanotto

197

HL04 Ensikäynti, sosiaalityöntekijän kartoituskäynti, neuropsykiatrinen
tutkimuskäynti, psykoterapiapoliklinikan tutkimuskäynti, toiminta-
terapeutin tutkimuskäynti, muu vaativa käynti, käynti yhdellä työn-
tekijällä ensiapupsykiatriassa, perhekäynti yhdellä työntekijällä,
ratsastusterapiakäynti

259

HL05 Päivystyskäynti yhdellä työntekijällä, yhden työntekijän kotikäynti,
työparikäynti ensiapupsykiatriassa, perhekäynti kahdella työnteki-
jällä, hoito- ja kuntoutussuunnitelman tarkistuskäynti, tutkimus-
käynti psykologilla, käynti sosiaalityöntekijällä, johon liittyy esim.
eläke- tai valitusasian aikaa vievä valmistelu, tutkimuskäynti lääkä-
rillä, johon sisältyy lausunnon antaminen, käynti kahdella työnteki-
jällä päihdepsykiatriassa tai psykoterapiapoliklinikalla. rTMS-
magneettihoito

336

HL06 Päivystyskäynti kahdella työntekijällä, kahden työntekijän koti-
käynti, kotikäynti ensiapupsykiatriassa, verkostoneuvottelu, vaati-
va kriisitoiminta, muu vaativa perheinterventio, käynti psykologil-
la, johon kuuluu lausunnon antaminen, neuropsykiatrisen tutki-
muksen päätöskäynti, vaativa neuropsykiatrinen tutkimus

408

HL07 Päiväsairaalan hoitokäynti, päiväpotilas osastolla 373

HL08 Osastolla toteutettava potilaan polikliininen seuranta 495
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AIKUISPSYKIATRIA

AVOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL09 Psykiatrinen sähköhoito, erittäin vaativa neuropsykologinen tutki-
mus ja siihen liittyvä lausunto, erittäin vaativa päihdepsykiatrinen
tutkimus ja siihen liittyvä lausunto

775

Syömishäiriöyksikössä annettava hoito laskutetaan hintaluokilla, jotka on esitetty palveluhinnas-
tossa lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisalan jälkeen.

VUODEOSASTOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

lyhvos
Psykiatrinen tutkimus, hoito ja kuntoutus
potilaan hoito ja kuntoutus vaativat moniammatillisen työryhmän tar-
joamaa psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta sisältäen tarvittavat tutki-
mukset, lisäselvitykset, hoito- ja kuntoutussuunnitelman rakentamisen
ja sen toteuttamisen

522 /vrk

tehhpv
Tehostettu hoito
lisätyövoimaa edellyttävä, jatkuvaa tehostettua seurantaa, valvontaa tai
hoitoa edellyttävät potilaat

- mielenterveyslain mukaisessa tarkkailussa olevat potilaat
- 100 % valvonta vaativat potilaat
- eristyksessä tai leposide-eristyksessä olevat potilaat
- sähköhoidossa olevien potilaiden ECT-päivät
- Ketamiinihoidot

794 /vrk



17.12.2018 63 (65)

Palveluhinnasto 2019

LASTEN- JA NUORISOPSYKIATRIA

AVOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL01 Käynnin korvaava puhelu, josta tehdään merkintä sairaus-
kertomukseen, kesto < 15 min

51

HL02 Käynnin korvaava puhelu, josta tehdään merkintä sairaus-
kertomukseen, kesto  15 - 30 min, hoitosuunnitelmaneuvottelu

84

HL03 Yksilökäynti, lääkehoidon seuranta- ja arviointikäynti, käynnin kor-
vaava puhelu, josta tehdään merkintä sairauskertomukseen, kesto
> 30 min, kirjallinen konsultaatio ilman potilasvastaanottoa

128

HL04 Perhekäynti (1 työntekijä), lääkehoidon seuranta-, arviointi- ja oh-
jauskäynti, koulu- tai päiväkotikäynti, tutustumiskäynti osastolle,
kotikäynti (hoidollinen aika < 90 min), yksilöpsykologinen tutkimus-
käynti, ryhmäkäynti (hoidolliset / terapeuttiset ryhmä, 2 työntekijää),
yksilökäynti sairaalan ulkopuolella asiakkaan kanssa, samalla asi-
akkaalla 2 yksilövastaanottoa eri työntekijöillä samana päivänä

312

HL05 Tulohaastattelu, vaativa perhekäynti (väh. 2 työntekijää), tutustu-
miskäynti osastolle (hoitava työryhmä + perhe), kotikäynti (hoidolli-
nen aika ≥ 90 min), ryhmäkäynti (1-2 työntekijää), vaativa lääkehoi-
don seuranta- ja arviointikäynti (sis. tarvittaessa ekg- ja
lab.tutkimuksia), vaativa observaatiotutkimus (1-2 työntekijää, esim.
MIM, ADOS, MSSB, vuorovaikutus), vaativa viranomaisen pyytämä
lausunto

446

HL06 Koulu- /päiväkotikäynti (kesto ≥ 240 min, 1-2 työntekijää) 614

HL07 Vaativa moniammatillinen hoitoneuvottelu, jossa ulkopuolisia
työntekijöitä / viranomaisneuvottelu tai videoneuvottelu

916

HL101 Osaston päivähoitopotilas / polikliininen tarkkailu osastolla 446

HL31 HL03, pikkulapsipsykiatrian yksikkö 153

HL32 HL04, pikkulapsipsykiatrian yksikkö 375

HL33 HL05, pikkulapsipsykiatrian yksikkö 529

HL34 HL07, pikkulapsipsykiatrian yksikkö, pikkulapsipsykiatrian ja las-
tenpsykiatrian perheosasto- tai kotihoitopäivä, lastenpsykiatrian
osaston päiväsairaalapotilas, jonka hoitoon sisältyy myös kotiin-
päin suuntautuvaa hoitotyötä tai perheen hoitoa osastolla

1 091
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LASTEN- JA NUORISOPSYKIATRIA

VUODEOSASTOHOITO

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

pskhpv Hoito- ja kuntoutus 837 /vrk

lyhvos Tutkimus ja hoito 992 /vrk

krihpv Kriisihoito 1 092 /vrk

tehhpv Tehohoito ja vaativa hoito 1 415 /vrk

SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ

Syömishäiriöyksikössä annettava avohoito laskutetaan aikuispsykiatrian sekä lasten- ja nuoriso-
psykiatrian erikoisaloilla seuraavilla hintaluokilla:

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

HL01SH Käynti avoimessa tai täydentyvässä ryhmässä, käynnin korvaava
puhelu, reseptiuusinta
Psykiatrisella poliklinikalla toteutettava ryhmäkäynti avoimessa ja
täydentyvässä ryhmässä, käynnin korvaava puhelu, josta tehdään
merkintä sairauskertomukseen sekä reseptiuusinnoista joka neljän-
nen asiakkaan reseptiuusinta

61

HL03SH Lyhyt tukikäynti, ryhmäkäynti, hoitoon liittyvä merkittävä tapahtuma
ohjauksineen, josta asiakirjamerkintä

135

HL04SH Perhekäynti, tutustumiskäynti, kotikäynti, muu vaativa hoitokäynti 329

HL33SH Päiväosaston hoitopäivä, tulohaastattelu, laaja usean työntekijän ver-
kostoneuvottelu

542

HL101S Osaston päivähoitopotilas / polikliininen tarkkailu osastolla 475
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POTILASKOTI

Seinäjoella Hanneksenrinteen kerrostalosta on varattu 2 yksiötä potilaskoti käyttöön. Potilaskodin
tarkoituksena on tarjota vuodeosastohoidon tilalle vaihtoehtoinen halvempi hoitomuoto potilaille,
jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista erikoissairaanhoitoa. Laskutus edellyttää merkintää poti-
laan hoitosuunnitelmaan.

Effica-
tuote

Sisältö/Selite Hinta €

Potilaskoti, Seinäjoki
Hinta sisältää ruoan ja majoituksen.  Annettavasta hoidosta peritään
lisäksi erikoisalojen avohoitohinnaston mukainen maksu.

50

TYÖNOHJAUS

Sairaanhoitopiirin henkilökunnan ulkopuolisille antama työnohjaus laskutetaan seuraavasti:

Sisältö/Selite Hinta €

1 työnohjaaja, aikavaraus 45 min 92

1 työnohjaaja, aikavaraus 90 min 174

2 työnohjaajaa, aikavaraus 90 min tai ryhmätyönohjaus 348

  Hinnat sisältävät arvonlisäveron voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti


